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NYÁR ÓVODA

„Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. 
 Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó,  

eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” 
(Varga Domokos)



ÓVODÁNK

	Óvodánk 8 csoportos, Újpest városközpontjában, jól 
megközelíthető helyen, mégis zöld környezetben házak-
kal védett helyen található. Környezetünkben bölcsőde, 
iskola, játszótér és bevásárlási lehetőségek is vannak.

	Az óvoda épülete és játszó kertje 2019-20-ban teljes 
megújult, így esztétikus, modern, kiválóan felszerelt, 
biztonságos környezetben tudjuk fogadni a hozzánk 
érkező gyermekeket.

	Otthonos, „kuckós” csoportszobáink játékokkal gazda-
gon felszereltek, a gyermekeket a berendezés is sok-
oldalú tevékenységre, játékra biztatja: megtalálható 
mesesarok, babaszoba, építőjátékok, társasjátékok, jel-
mezek, mozgásos játékok és kreatív sarok (az életkornak 
megfelelő kézműves és rajzeszközökkel, festékkel, gyur-
mával). A csoportszobák mindegyikéhez külön gyermek-
mosdó és öltöző tartozik.

	Rendelkezünk sófallal ellátott többfunkciós teremmel, 
tornatermünk gazdagon felszerelt tornaeszközökkel, 
bordásfallal.

	Fejlesztőszobánkban logopédus-pszichológus-gyógy-
pedagógus foglalkozik szükség esetén a gyermekekkel.

	Játszókertünkben pancsoló, párakapu, trambulin, jel-
zőlámpás kreszpálya, kneip taposóösvény, 3 műfüves, 
illetve gumiborítású tornapálya, számtalan mászóvár 
hinta és homokozó teszi élvezetesebbé a szabadban 
töltött időt. Gyümölcs bokrok és fák, zöldséges ágyás, 
virágos kert, madáretetők-odúk, rovarhotel, szélkerék 
hozza közelebb a természetet óvodásainkhoz.



PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK

	Pedagógusaink egyetemi-főiskolai végzettséggel ren-
delkeznek sokoldalúan képzett szakemberek. Valameny-
nyi kollégánk gyermekszerető, empatikus személyiség, 
aki a munkáját hivatásként éli meg.

	Az óvodai élet során arra törekszünk, hogy a gyermekek 
érzelmileg, értelmileg, szociálisan gazdagodjanak, egyéni 
képességeik kibontakozhassanak, boldog gyermek-
korukat megélhessék. Napirendünket is gyermekköz-
pontúan, annak tudatában alakítjuk, hogy az óvodás 
gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége  
a szabad játék.

	A mozgás, az egészséges életmód szokásainak kialakí-
tása kiemelt szerepet kap óvodánkban. Sok féle lehető-
séget teremtünk a gyermeki mozgásigény kielégítésére, 
az örömteli, játékos mozgásfejlesztésre. (Mindennapos 
mozgás, torna foglalkozások, udvari játék, kirándulások, 
kertészkedés, kerékpározás. rollerozás, úszás, korcsolya)

	Fejlesztő és tehetséggondozó kuckóinkban a logikai 
gondolkodást, mozgást, zenei képességeket fejlesztik 
pedagógusaink.

	Délutáni külön foglalkozások keretében a gyerekek  
angol, néptánc, vitamintorna, hip-hop, drámajáték, 
alapozó terápia, foci, iskola kóstolgató foglalkozáso-
kon vehetnek részt.

	2020/21. nevelési évtől elindul óvodánkban az angol- 
magyar kétnyelvű képzés, amely a Bilingual Program  
keretében valósul meg.



KÉPEK



• Angol nyelvhasználat az óvodai élet  
természetes részeként.

• Pedagóguspárok: egy magyar és egy angol  
anyanyelvű nevelő folyamatos jelenléte. 

• Egyedülálló, váltott nyelvű nevelési módszer.
• Inspiráló foglalkozások, angolszász élmények.
• Gördülékeny átlépés az iskolai programba.
• Bilingual Program egészen az érettségiig.



ANGOL-MAGYAR KÉTNYELVŰ  
ÓVODAI PROGRAM

ÚJPESTEN A NYÁR ÓVODÁBAN

2021. szeptemberétől a Bilingual Program 
már Újpesten a Nyár Óvodában is elérhető. 
A beiratkozás részleteiről az alábbi QR-kódot 
beolvasva talál aktuális információt:

További információ:
www.bilingual.hu
+3630 2663776

info@bilingual.hu

IV. kerületi lakosoknak kedvezményesen már 
60.000,-Ft-os havi szolgáltatási díjtól elérhető 
a kétnyelvű óvodai program.


