
 

 

Tesz-Vesz Tagóvoda 

1083 Bp., Baross u. 91. 

Tel.: 333-5592, e-mail: teszveszovoda08@gmail.com 

Tagóvoda-vezető: Hollikné Lukács Marianna 

2015. augusztus 1-je óta önálló tagóvodaként működünk négy csoporttal, jól felszerelt tornateremmel. 

Az udvarunkat a gyermekeink igényeihez megfelelően alakítottuk ki, folyamatban van a parkosítás 

melyben óvodásaink is aktívan részt vesznek. Programunk fő feladatainak tekintjük: 

a mozgásra és a játékra alapozva végezzük pedagógiai feladatainkat. Játékos tanulással, egyéni 

képességfejlesztéssel szeretnénk elérni azt, hogy óvodásaink kudarc nélkül kezdhessék el az iskolát. 

Nyílt nap időpontja: 2016. április 21. 900 - 1100-ig és 1530-1630-ig. 

 

Százszorszép Tagóvoda 

1086 Bp, Szűz u. 2. 

Tel.: 323-0834, e-mail: szazszorszepovoda@gmail.com, web: www.szazszorszep-szuz-ovi.hu 

Tagóvoda-vezető: Csabainé Lampert Ágnes 

Két épületben, hat homogén csoportban (kicsi, középső és nagycsoport) 140 fő gyermeket nevelünk. 

Óvodánk egy csoportja az ELTE gyakorló óvodája. A helyi sajátosságokat figyelembe véve a 

Komplex Prevenciós Óvodai Programot alkalmazzuk a gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez, 

képességeik kibontakoztatásához. Pedagógiai programunk a gyermekek legfőbb tevékenységére, a 

mással nem helyettesíthető játékra, mozgásra és a környezeti nevelésre épül. 

Nyílt napot tartunk: 2016. április 21. de. 9-1130, du. 1530 – 1630., illetve egyeztetés alapján 

munkanapokon a délelőtti órákban. 

 

Hétszínvirág Tagóvoda 

1081 Bp., Kun u. 3. 

Tel.: 313-8439, 793-5887, e-mail: hetszinvirag.ovoda08@gmail.com, web: 

www.hetszinviragovoda.hu 

Tagóvoda-vezető: Aissou Erzsébet 

4 csoportban felmenő rendszerben életkorilag osztottan (kis-, középső- és nagy csoport) szerveződve 

biztosítjuk a 87 gyermek óvodai életét.  

Intézményünk a gyermekek komplex személyiségfejlesztését valósítja meg a Szín – Játék – Alkotás 

(rövidítve: SzíJA) pedagógiai részprogrammal, mely szerves részét képezi a kerületi, összevont 

óvodákban érvényes Napraforgó Egyesített Óvoda pedagógiai programjának.  

Nyílt napot tartunk: 2016. április 22-én 900 - 1130-ig. 

 

TÁ-TI-KA Tagóvoda 

1088 Bp., Rákóczi út 15. 

Tel.: 338-4840, e-mail: ovoda.tatika@gmail.com, web: www.ta-ti-ka-ovoda.hu 

Tagóvoda-vezető: Kissné Bagi Magdolna 

A jól felszerelt öt csoportos óvodában 125 gyermek elhelyezésére van lehetőség. Óvodánk 40 éve az 

ELTE gyakorló óvodája. Önállóan gondolkodó, kreatív, érzelmileg kiegyensúlyozott, életkedvvel 

teli, felszabadult, de az ésszerű korlátozásokat is betartani tudó gyermekeket nevelünk. Elsődlegesnek 

tartjuk az alapképességek (nagymozgás, kézügyesség, egyensúlyérzék, ritmusérzék, zenei 

képességek, stb.), valamint a különböző nevelési területek fejlesztését: anyanyelvi, érzelmi, értelmi, 

esztétikai, és erkölcsi nevelés.  Érvényesítjük a kooperatív tanulás technikáit a multikulturális nevelés 

során, ezáltal valósítjuk meg a valódi inkluzív rendszer működését. 

Nyílt napot tartunk: 2016. április 13-án, szerdán 1000-től 1100 óráig. 

 

Mesepalota Tagóvoda 

1085 Bp., Somogyi Béla u. 9-15. 

Tel.: 317-3167, e-mail: meseovi03@gmail.com 

Tagóvoda-vezető: Tarbáné Kerekes Ágnes 
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124 gyermeknek tudunk ellátást biztosítani 5 gyermekcsoportban, melyek környezeti blokkjainkhoz 

illeszkedően dekoráltak, és a témafeldolgozásoknak megfelelően változnak év közben. Óvodánk egy 

csoportja az ELTE gyakorló óvodája. Azoknak a gyermekeknek ajánljuk óvodánkat, akik szüleik 

nélkül sem idegenkednek a tömegközlekedéstől, az épületen kívüli programoktól, és a nevelési 

évenként szervezett, életkorokhoz igazított csoportba osztástól. 

Programunk lényege: a komplex művészeti nevelés. Mindennapjaink meghatározója a környezet 

tevékeny megismerése. 

Nyílt nap tervezett időpontja: 2016. április 27-én 900 - 1200-ig. 

 

Várunk Rád Tagóvoda 

1086 Bp., Csobánc u. 5. 

Tel.: 334-0569, e-mail: csobiovi@gmail.com, web: www.varunkradovoda.hu/ 

Tagóvoda-vezető: Juhász Andrea 

Intézményünk négy csoporttal működünk. Óvodánkban osztatlan életkorú csoportokban folyik a 

nevelőmunka, a játékos tanulás.  

Pedagógiai Programunkat a Komplex Prevenciós Óvodai Programra építve dolgoztuk ki. Saját 

programunkban fő feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség fejlesztését, az érzelmi 

biztonságot nyújtó nyugodt, derűs légkör biztosítását, a gyermekek egyéni képességeinek 

figyelemmel kísérését, a lemaradásokból fakadó felzárkóztatást, különféle élményszerű 

tevékenységek szervezését és a tehetség kibontakoztatását. A mozgásra és a játékra alapozva 

végezzük a pedagógiai feladatainkat.  

Nyílt napunk: 2016. 04. 20. 800-1000 óráig. 

 

Gyerek-Virág Tagóvoda 

1082 Bp., Baross u. 111/b. 

Tel.: 334-3920, e-mail: gyerekvirag@gmail.com, web: www.gyerek-viragovoda.hu 

Tagóvoda-vezető: dr. Gyurasitsné Puha Ibolya 

Négy csoportos óvodánkhoz jól felszerelt tornaterem tartozik, ezáltal eredményesen segíthetjük a 

gyermekek mozgásfejlődését.  

Nevelési célunk: sokoldalú képességfejlesztéssel, a játék, a művészetek, és a mozgás eszközén 

keresztül, alkalmazásképes tudás biztosításával hozzájárulni az egyéni képességek kibontakozásához, 

az egész személyiség fejlesztéséhez.  

Nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap az érzelmi és vizuális nevelés, valamint a mozgásfejlesztés. 

Nyílt nap időpontja: 2016. április 26. 1000 – 1100 óráig, illetve előzetes egyeztetés alapján, 

munkanapokon a délelőtti órákban. 

 

Koszorú Tagóvoda 

1086 Bp., Koszorú u. 14-16. 

Tel.: 323-1293, e-mail: koszoruovoda@gmail.com, web: www.koszoruovoda.hu 

Tagóvoda-vezető: Bukovicsné Nagy Judit 

A gyermekek, a szülők elégedettségének érdekében olyan óvodai életet kívánunk megvalósítani, 

amely magában foglalja az egészségnevelő magatartás kialakítását, az életre való testi-, lelki-, 

szociális felkészítést, a környezettel való harmonikus együttélést. Óvodánk az ELTE gyakorló 

óvodája. Szeretnénk megfelelni a mai kor, a helyi sajátosságok, a közvetlen környezet és a szülők 

igényeinek. Sokszínű programjaink eredményeként óvodásaink testileg, lelkileg egészségesen 

fejlődnek. Óvodánk hagyományaihoz híven folytatja az egészséges életmódra nevelést.  

Nyílt nap: 2016. 04. 07. 830 - 1030 óráig. 

 

Szivárvány Tagóvoda 

1083 Bp., Szigony u. 18. 

Tel.: 313-9848, e-mail: szivarvanyovi8ker@gmail.com, web: www.szivarvanyovi8.hu 

Tagóvoda-vezető: Matisz Lászlóné 
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Óvodánk a Napraforgó Egyesített Óvoda egyik négy csoportos tagintézménye. Csoportszobáink 

esztétikusak, jól felszereltek. Udvaraink, bár nem nagyok, sokféle mozgásos tevékenység feltételeit 

biztosítják. Az epochális rendszerű óvodai nevelési programot választottuk programunknak, melynek 

lényege, hogy a matematika és környezetismereti ciklusok 3 hetente váltják egymást. A 

mozgásfejlesztésre, az egészséges életmód alakítására is nagy hangsúlyt fektetünk. 

Nyílt nap: 2016. 04. 27. 900 – 1130 és 1530 - 1630 óráig. 

 

Csodasziget Tagóvoda 

1083 Bp., Tömő u. 38/a. 

Tel.: 323-1296, 333-4532, e-mail: csodasziget8@gmail.com 

Tagóvoda-vezető: Schőn Istvánné 

A Csodasziget Tagóvoda minden kisgyermek és felnőtt számára biztonságos, esztétikus, derűs, 

harmóniát nyújtó intézmény. Óvodánk három csoportos, így családias jellege miatt is közkedvelt a 

szülők körében. Epochális jellegű programmal dolgozunk, ami ciklusok váltakozását jelenti. Mind 

három csoportunk vegyes korcsoportú. Külön programjaink minden évben a szülők igényeinek 

megfelelően alakulnak. 

Nyílt nap: 2016. 04. 27. 900 – 1130 és 1530 - 1630 óráig. 

 

Pitypang Tagóvoda 

1087 Bp., Százados út 14. 

Tel.: 313-5702, e-mail: pitypangovi08@gmail.com 

Tagóvoda-vezető: Váradiné Orosz Ágnes 

2015. augusztus 1. óta öt vegyes életkorú gyermekekből álló csoporttal működik. Óvodánk egy 

csoportja az ELTE gyakorló óvodája. Pedagógiai programunk két alappillére a néphagyományok 

éltetése és az egészséges életmódra nevelés. A játékos tevékenységeket áthatja a népmese, népi 

játékok, népzene, népi kismesterségek megismerése, kézműveskedés. Az egészséges életmód 

kialakítása érdekében pedig sok mozgásos játékot játszunk a nagy udvarainkon, sétálunk, 

kirándulunk, naponta gyümölcsöt, zöldséget fogyasztunk. 2016. április 14.-én sport-, és 

egészségnapot tartunk, melyre délután a szülőket is várjuk. 

Nyílt nap: 2016. 04. 19-én délelőtt 900 órától 1130 óráig, délután pedig 1530 órától 1700 óráig. 

 

Kincskereső Tagóvoda 

1089 Bp., Bláthy Ottó u. 35. 

Tel.: 323-1318, e-mail: kincskereso35@gmail.com, web: www.kincskeresoovi.hu 

Tagóvoda-vezető: Tavaszi Józsefné 

A Napraforgó Egyesített Óvoda Pedagógiai Programunk az érzelmi nevelésre építve aktív 

együttműködést kíván szülőktől, pedagógustól és gyermektől egyaránt.  

Kiemelt feladatként kezeljük az alábbiakat: anyanyelvi nevelés, érzelmi és közösségi nevelés, 

erkölcsi nevelés, értelmi nevelés, egészséges életmódra nevelés, esztétikai nevelés, hagyományőrzés. 

Nyílt napok időpontjai: 2016. április 4-7-ig délelőtt 800-1000 óráig. 

 

Katica 

1089 Bp., Vajda Péter u. 37-39. 

Tel.: 323-1312, 314-0184, e-mail: katicaovoda08@gmail.com, web: www.katicaovoda.hu 

Tagóvoda-vezető: Kakuja Klára 

Nevelésünkben nagy hangsúlyt kap az integráció, inklúzió, valamint a tehetséggondozás, melynek 

igyekszünk megteremteni tárgyi, személyi feltételeit. E munkánkat segíti a tudatosan felszerelt 

tornaterem, az EU szabványnak megfelelő gondozott kert, az ovi-foci és kosárlabda pálya, illetve a 

jó minőségű fejlesztő játékok, eszközök magas száma. Óvodánk az ELTE gyakorló óvodája. 

Gyermekcsoportjaink vegyes életkorúak valamint figyelembe vesszük a szülők kérését is. 

Programunk célja: a gyermekeket olyan ismeretekhez való juttatását tűzzük ki célul, amely segíti őket 

az iskolai életbe való zökkenőmentes beilleszkedésben. 

Nyílt nap: 2016. 03. 18. 900 – 1100 óráig. 
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Napraforgó Óvoda 

1084 Bp., Tolnai Lajos utca 7-9. 

Tel.: 303-51-97, e-mail: 

Óvodavezető helyettes: Gyurkovics Miklósné 

Óvodánk programja a Komplex Prevenciós Óvodai program, amelynek szellemében a mindennapi 

életünk legfontosabb tevékenységei a játék, a mozgás, és a játékba integrált egyéni fejlesztés. 

Differenciált bánásmódunk lehetőséget ad a tehetségek kibontakoztatására és az esélyegyenlőség 

megvalósítására. Fontosnak tartjuk a családdal az együttműködést, a jó kapcsolat folyamatos 

fenntartását, melyet nyitott programok szervezésével biztosítunk. 

Nyílt nap: 2016. 04. 12-13. 930 – 1100 óráig. 

 

Napsugár Tagóvoda 

1086 Bp., Dankó u. 31. 

Tel.: 314-2286, e-mail: napsugarovoda08@gmail.hu, web: www.napsugar31.hu 

Tagóvoda-vezető: Kocsisné Juhász Éva 

Intézményünk a Napraforgó Egyesített Óvoda tagintézményeként a belső Józsefvárosban, a Dankó 

utcában bújik meg, 4 csoportban fogadjuk a gyermekeket. Komplex Prevenciós Óvodai Programot 

adaptáltuk, s formáljuk a helyi igényeknek megfelelően. Alapelvünk, hogy a gyermek egyedi, önálló 

személyiség, ennek megfelelően szükségletei, igényei, érdeklődése, fejlődésének üteme sajátos, 

személyiségéből fakadó. Célunk, hogy gyermekeink személyiségének kiteljesedését belső 

aktivitásból fakadó tevékenységigény motiválja. 

Nyílt nap: 2016. 04. 12. és 2016. 04. 22. 830 – 1100 óráig. 

 


