Kedves Érdeklődők, Kedves Szülők!
Áldás, Békesség!
Sok szeretettel köszöntöm Önöket az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda
Mesevár Tagóvoda megújult honlapján!
Engedjék meg, hogy röviden bemutassam óvodánkat, az itt folyó munkát.
Óvodánk a város kertvárosi övezetében működik. 1895-ben épült, melyet az utóbbi évtizedekben,
két ízben is bővítettek új épületszárnnyal és játszótérrel.
2015-től a Nagykőrösi Református Egyházközség fenntartásába került intézményünk. ekkor még hat
csoporttal működtünk, mely mára már a Sziget-úti óvoda átvételével nyolc csoportosra bővült.
A mai napig épületeink kívül-belül megújultak, eszközállományunk gyarapodott.
Gyakorlott, sok éves tapasztalattal rendelkező óvónők, nagyfokú hivatásszeretettel végzik
munkájukat. Óvónői végzettségük mellett rendelkeznek tanítói, fejlesztőpedagógusi,
beszédfejlesztői, óvodavezetői szakvizsgával és hitoktatói képesítéssel.
Szakképzett dajkák és pedagógiai asszisztensek segítik a nevelő munkát.
A krisztusi szeretet és szolgálat alázatával nevelő munkánkat Istentől kért bölcsességgel végezzük.

ÓVODAKÉPÜNK:
Óvodánk legyen családias, melegséget sugárzó, meghitt környezet, ahol jól érzik magukat a
gyermekek. A szülőt nevelőpartnerként fogadjuk, kiegészítve a családi nevelést.
Kiegyensúlyozott életre nevelést, élményekben gazdag, vidám kisgyermekkort biztosítunk.
Szeretetet, harmóniát, érzelmi biztonságot, sokoldalú személyiség fejlesztést nyújtunk, amely
közösségben szocializálva történik, a gyermek egyéniségének az elfogadására, a tiszteletére épül.
A keresztyén erkölcsök elültetésével, hitben és hitre neveljük a gyermekeket.
GYERMEKKÉPÜNK:
Biblia gyermekképünk legfontosabb tétele, hogy a gyermeket Isten ajándékának tartjuk, őket
szeretetteljes – befogadó, Isten előtt kedves nevelésben részesítjük. Gyermekeink legyenek
érzelmileg gazdagok, környezetükben jól tájékozódók, nyitottak, önmagukat értékelni tudók,
másokat elfogadók, önzetlenek, segítőkészek, együtt érzők. Képesek legyenek az örömöt és a
boldogságot adó hit befogadására. Érdeklődjenek a világ dolgai iránt, ismerjék meg értékeiket.
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” (Péld
22,6). A gyermekkor az életnek az a szakasza, amikor a legnyitottabb az őt ért benyomásokra, s
nyitva áll Isten dolgai felé. Ebben rejlik a református óvoda nagy lehetősége. Soha többé nem
nyitott ennyire a szíve a szerető Atya Istenről szóló üzenetre, a teremtés hitről és Jézust segítő,
gondoskodó cselekedetére.

Bibliai történetmondás az óvodánkban
A gyermek első találkozása Istennel, a szüleivel való kapcsolatában gyökerezik. Óvodás korban
még nem tud képeket kialakítani Istenről, teljességében nem értheti meg a bibliai történeteket sem,
de erős kötődésben él anyjával alapvető biztonság igényének megadójával. Ez az időszak fontos
hitbeli fejlődésére nézve, hiszen, hogy valami képet alkothasson Istenről, hogy tisztelje, szeresse,
ahhoz előzetesen ezeket az érzelmeket szüleivel kapcsolatban kell, hogy átélje.
Az otthonos légkört, a színes programokat nyújtó, tevékenységekben gazdag nevelőmunkát az
egészségvédelemmel egészítjük ki. Vitamindús táplálkozás, rendszeres mozgás, vízhez szoktatás
segíti az egészséges életmódra nevelést.
Tágas udvarok, esztétikus játszóterek, virágos, füvesített környezet. Mozgásfejlesztő,
környezetbeillő játékszerek biztosítják a gyermekek egészséges fejlődését.
Tolnai Gyuláné, tagintézmény-vezető

