BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

Két dolgot adhatunk gyermekeinknek,
gyökereket és szárnyakat.
(Közmondás)
A Budavári Önkormányzat a kerület három óvodaintézményének szervezeti átalakításával 2012ben hozta létre óvodánkat, mely a magyar óvodatörténet kimagasló alakjáról, Brunszvik Terézről
kapta nevét.
Felgyorsult és változó világunkban a modern élet stressz hatásaival szemben különösen óvni és
védeni kell gyermekeinket. Egyre nagyobb a szülők és az óvodapedagógusok felelőssége, hogy
megőrizzük a gyermekkor nyugalmát, derűjét, ugyanakkor felvértezzük a gyermekeket
mindazokkal a tapasztalatokkal, amelyekkel eligazodhatnak a világban.
Pedagógiai koncepciónk kidolgozásánál fontos szempontként vettük figyelembe, hogy
gyermekeinket olyan kulturális örökség veszi körül, amely értékeinek átadását feltétlenül célul
kell kitűznünk. Ebben erősítettek meg bennünket az Óvodai nevelés országos alapprogramjában
leírtak is, miszerint: "A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába
jut, melyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz
szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok,
néphagyományok, szokások, a családi-, a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét,
védelmét is."
Programunk a gyermekek egyéni szükségleteinek kielégítésére törekszik, épít tulajdonságaikra,
viselkedésükre, érdeklődésükre, korábbi ismereteikre és tapasztalataikra.
Nevelőmunkánkban hangsúlyos annak a tevékenységekkel összekapcsolt szemléletnek a
megerősítése, amely támogatja a gyermekek egészséges fejlődését, hátrányainak csökkentését,
a tehetség kibontakoztatását; valamint – egyéni adottságaikra is figyelemmel – azoknak a
képességeknek a folyamatos kialakulását, amelyek segítik a hozzánk járó gyermekek iskolai
életre való alkalmasságát.
Az óvodások nevelését és fejlesztését szakképzett óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek
és dajkák végzik. Az óvónők munkáját fejlesztő pedagógus és logopédus segíti. Alapító Okiratunk
értelmében sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésével is foglakozunk; fejlesztésük
speciális szakemberek bevonásával történik. Nevelőmunkánk minőségét az óvodapedagógusok
színvonalas továbbképzései, valamint az intézmény partnerközpontú működése garantálja.
Épületeink, játszó kertjeink felszereltsége lehetővé teszi a gyermekek sokoldalú fejlesztését.
Földrajzi fekvésünk lehetőséget ad arra, hogy kihasználjuk a minket körülvevő - a világörökség
részét képező - környezeti értékek megismertetését is: pl. Budai vár, Hadtörténeti Múzeum,
Nemzeti Galéria.
A kerületi Művelődési Házzal, a Nemzeti Táncszínházzal is jó kapcsolatot ápolunk. Sétáink
alkalmával felfedezzük a Vérmező, a Tabán, és a Gellérthegy természeti szépségeit.
Célunk, hogy a hozzánk járó gyermekeknek életre szóló élményeket és ismereteket nyújtsunk, és
megalapozzuk azokat a képességeket, melyek elkövetkező éveikhez útravalóul szolgálnak.
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Az épületek bemutatkozása
Nyárs utca 2-4.

Óvodánk a Naphegyen, fővárosi viszonylatban jó levegőjű, zöldövezeti környezetben helyezkedik
el. A Tabán és a Gellérthegy közelsége sétákat, kirándulásokat tesz lehetővé. Épületünk 1971ben, óvodának épült. Korszerű, tágas, sok fával és növénnyel körülvett udvaraink megfelelő
játszóterületet biztosítanak az ide járó gyermekek számára.
Az óvoda 5 csoporttal működik melyből 1 vegyes korosztályú, 4 pedig homogén csoport.
Férőhelyeinek száma 120 fő.
Mindegyik csoportszobánk tágas, világos, esztétikusan és otthonosan berendezett, melyekben
sokszínű tevékenységet és megfelelő mozgásteret biztosítunk óvodásainknak. 4 teremhez terasz
is kapcsolódik. Jól felszerelt tornatermünkben hetente két alkalommal testnevelés foglalkozás
keretében mozoghatnak a gyermekek, ugyanakkor ez a helyiség lehetőséget nyújt egyéb sportos
foglalkozások és különböző gyermekelőadások megrendezésére is.
Sokéves tapasztalattal rendelkező nevelőtestületünk magasan képzett óvónőkből és dajkákból
áll. Kiváló szaktudással, rendszeres önképzéssel igyekszik megfelelni mindenki korunk társadalmi
és szakmai kihívásainak.
Gyermekeink számára a nevelési év folyamán számtalan színes programot és tapasztalati
lehetőséget biztosítunk. Az őszi időszakban külön busszal almaszüretre megyünk egy Budapest
közeli almáskertbe,- évente „személyesen” jön a Mikulás a gyerekekhez,- igyekszünk átörökíteni
népi hagyományokat, (Lucázás, Borbála nap, stb.)- az adventi időszakban a szülőkkel közösen
kézműves délutánt szervezünk,- zártkörű karácsonyi ünnepséget tartunk,- farsangolunk és
elűzzük a telet,- pünkösdölünk,- megemlékezünk az Anyákról,- évzáró ünnepélyünk van,- a kihívás
napján igénybe vesszük a közeli sportpályát - több ízben előadásokat szervezünk a
gyermekeknek. Programjaink emlékezetes eseményei közé tartoznak a Naphegyi ovinapok, amely
1 hetes színes programot jelent a kicsik számára.
Lehetőség szerint néhány napos nyári tábort szervezünk falusi környezetben a nagycsoportos
gyermekeknek.
Pedagógiai munkánk során legnagyobb hangsúlyt az egészséges életmódra nevelésre fektetjük.
Minden nap fogyasztunk friss zöldséget vagy gyümölcsöt, sok időt töltünk a levegőn. Nagy
hangsúlyt fektetünk a gyerekek egyéni fejlesztésére és az iskolára való felkészítésre. Délelőtti
napirendünkben helyet kap a nagycsoportosok korcsolya oktatása.
Célunk, hogy a gyerekek érezzék jól magukat óvodánkban. Legyenek játékosak, boldogok,
érzelmileg kiegyensúlyozottak és egészségesen fejlődőek, hogy a jövő kihívásainak biztonsággal
meg tudjanak felelni.

Iskola utca 44.

Óvodánk épületét tágas, szép parkosított udvar veszi körül, ahol a gyermekek mozgásfejlődését
korszerű játékok biztosítják. A Batthyány térről jól megközelíthető, a szülőknek könnyebbséget
jelent, hogy szomszédságában általános iskola és bölcsőde is megtalálható. Az óvodában összesen
6 csoport működik, 2 kis-, 2 középső-, 2 nagycsoport. Férőhelyszámunk 138 fő.
Jól felszerelt tornateremmel, fedett terasszal rendelkezünk, (ahol rossz idő esetén is
biztosítani tudjuk az ovisok levegőztetését,) valamint külön logopédia szobával, ahol a
szakemberek (logopédus, fejlesztő pedagógus) zavartalanul foglalkozhatnak a gyermekekkel.
Gyermekeinket olyan kulturális örökség veszi körül, amely értékeinek átadását célul tűztük ki.
Hagyományápolásra épülő nevelési gyakorlatunkat olyan szemléletmóddal alakítjuk, mely
figyelmet fordít az I. kerületi adottságokra, a gyermekek egyéni fejlettségére és életkorára; és
arra, hogy kialakuljanak az együttéléshez szükséges szokások. Nagy hangsúlyt fektetünk a
közvetlen tapasztalatszerzésére, az egyéni bánásmódra, a differenciált fejlesztésre.
Kiemelt feladatunk a gyermekek számára közel hozni a környezet megismerését, szeretetét,
védelmét; valamint, hogy tevékenységek közben ismerjék meg a néphagyományok, szokások és a
népi tárgyi kultúra értékeit.
Nevelőmunkánk megvalósításához jó, segítő kapcsolatot kívánunk kialakítani a szülői házzal. A
szülői közösség támogatásával alapítvány működik, mely a programunkhoz kapcsolódó nevelési
céloknak megfelelően segíti az óvodát.
A családokkal való együttműködést segítik a különböző közös programok: kézműves-délutánok,
közös ünnepi készülődés, családi kirándulások, fogadóórák.
Meggyőződésünk, hogy - a gyermeki személyiség tiszteletben tartásával - a gyermekek sokoldalú,
harmonikus fejlesztését az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével lehet csak
megvalósítani. Célunk, hogy jól kommunikáló, véleményalkotásra képes, nyitott, az iskolába jó
esélyekkel induló gyermekek kerüljenek ki az óvodánkból.

Lovas utca 3.

Tradicionális múltra visszatekintő óvodánk a Budai vár közvetlen közelében helyezkedik el. 5
óvodai csoportunkban - melyből 4 homogén, 1 pedig vegyes korcsoportú - 125 gyermek talál
naponta szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag, játékos tanulást elősegítő
óvodát. Csoportszobáink barátságosak és jól felszereltek.
Óvodapedagógusaink pedagógiai programunk alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket,
változatos, eredményes, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe vevő
módszerekkel fejlesztik. Vidám, biztonságos légkörben minden gyermek esélyt kap saját
erősségének felismerésére, a sikerélményre.
A művészeti nevelés komplexitásán az esztétikai érzék és kreativitás fejlesztésének három
területét értjük: az irodalmat, a zenét és a képzőművészeteket. A kreativitás, az alkotó
gondolkodás és cselekvés kialakítása a művészeti tevékenységek legfontosabb feladata. Évente
több alkalommal helyet biztosítunk intézményünkben a kultúrát és művészeteket közvetítő
programoknak, előadásoknak, melyet báb-előadók, gyermek-zenekarok, népi gyermekjátéktárosok
segítségével valósítunk meg. E színes gyermekprogramok szervezését nagymértékben segíti a
szülői támogatások által működő alapítványunk.
Óvodánk földrajzi fekvése lehetőséget ad arra, hogy kihasználjuk tágabb környezetünk
adottságait.
Ismerkedünk
a
Budai
vár
műemlékeivel,
rendszeresen
szervezünk
múzeumlátogatásokat.
Nagy, teraszos kivitelezésű udvarunk kellemes színtere a szabadtéri mozgásoknak, a szabad
játéknak. Udvarunk három udvarrészből áll.
A 2540 m2 területen lévő épületet 2097 m2 kert és játszóudvar veszi körül, melynek a korábban
kihasználatlan, rézsűs részét 1992-ben teraszos kiképzéssel, farönkök és játékeszközök
elhelyezésével tettük változatos mozgásra alkalmassá. A gyermekek méreteihez igazodó ágyások,
valamint az épület előtti kert lehetőséget teremt arra, hogy a gyermekeket aktívan bevonjuk az
egyes évszakokban aktuális kerti munkákba, a természet közvetlen megfigyelésébe, alakításába.

Toldy Ferenc utca 66.

Óvodánk a Budai vár oldalában helyezkedik el, a Széll Kálmán térről és a Batthyány térről
egyaránt könnyen megközelíthető. Épületünk kétszintes, két részből álló udvarunk minden
oldalról zárt, így biztonságos játszóhely a gyermekek részére.
4 csoportunkban - 1 kis-, 1 középső-, és 2 nagycsoport – 92 óvodásnak biztosítunk férőhelyet.
Tornaszobánk modern, korszerű eszközökkel jól felszerelt, jó idő esetén a gumitéglával burkolt,
nagyméretű tetőteraszt is használjuk a kicsik mozgásfejlesztéséhez, mozgásigényük
kielégítésére.
Szeretetteljes légkörben, a másságot tolerálva, a családokkal együttműködve neveljük a ránk
bízott gyermekeket, élményekben gazdag gyermekkort biztosítva számukra. Fő célkitűzésünk a
gyermekek testi, szellemi fejlesztése játékos formában. A mindennapokban arra törekszünk,
hogy az óvodások tapasztalatokon keresztül, játékos formában szerezhessék meg ismereteiket.
Fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód elvének érvényesülését és a differenciált fejlesztést.
Nevelőmunkánkban felhasználjuk a néphagyomány, a népi kultúra adta lehetőségeket is, különösen
az ének-zene, a mintázás, rajzolás, és mese, vers területén.
Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre, a környezettudatos életmód és
környezetvédelem fontosságára, mert hisszük, hogy a kiskorban elkezdett neveléssel
környezetükre odafigyelő, azt megóvó felnőttek válnak a gyermekekből.
Az egészséges életmódra nevelés keretében a megfelelő időtartamú levegőzésre, a mindennapos
mozgásra és sportolásra szintén nagymértékben odafigyelünk, és a szülők segítségével
megszerveztük a mindennapos zöldség és gyümölcs fogyasztását.
A gyermekek mindennapjait hagyományainkkal, ünnepeinkkel, programjainkkal színesítjük.
Ősszel – Szüret, séták, állatkert, vadaspark, kirándulások, színházi előadások, ovi-napok
rajzpályázattal, óvó nénik előadásával, meghívott vendégművészek előadásával. Jeles napok.
Télen – Adventi készülődés, közös barkácsolás a szülőkkel, Mikulás látogatása, sütés, közös
ajándékkészítés, betlehemezés, közös karácsonyozás a szülőkkel, Mackó napok, télbúcsúztató
farsangi mulatság a szülőkkel.
Tavasszal – március 15. megemlékezés kapcsán a közelben lévő emlékhelyek felkeresése,
látogatás a Hadtörténeti Múzeumban: huszáros játékok, Húsvét: nyuszi várás, tojásfestés,
locsolkodás, Apák napja, Anyák napja: közös játék, kirándulás, barkácsolás, köszöntés,
nagycsoportosok búcsúztatása, közös buszos gyereknapi kirándulás.
Nyáron gyakran szervezünk vizes játékokat és olyan elfoglaltságokat, melyek többnyire a
gyermekek igényeire alapozottak.
Az óvodán kívüli programok szervezésénél kihasználjuk a kerület adta lehetőségeket is, illetve
korcsoportoknak megfelelően szervezünk az óvodától távolabbi kirándulásokat is. Óvodánkban a
Toldy Óvoda Alapítvány működik a szülők támogatásával, amely nagymértékben segíti a
programok megvalósulását, a korszerű kézműves eszközök és fejlesztő játékok beszerzését.

Mészáros utca 56/b.

A Mészáros utcai óvoda a Naphegy lábánál, fővárosi viszonylatban jó levegőjű, zöldövezeti
környezetben helyezkedik el. Az épületet szülői összefogással építették társadalmi munka
segítségével 1979-ben, a Nemzetközi Gyermekévben. Akkor a Dezső utcai épülettel alkotottunk
egy óvodát. 1993- ban az Önkormányzat megvásárolta a valamikori Hungarotex vállalati óvodáját
a Tigris utcában. 2004- től a Nyárs, a Tigris és a Mészáros utcai tagóvodák Naphegyi Óvodák
néven működtek.
Óvodánk 2 csoportja 54 férőhellyel működik, családias légkörben, vegyes életkorú
csoportszervezéssel. Az egyes nevelési területek közül kiemelt feladatunk az egészséges
életmódra nevelés: a mozgásigény kielégítése, mozgásfejlesztés; az anyanyelvi nevelés: a
beszédkézség, önkifejezés fejlesztése, a természeti és társadalmi környezet megismertetése.
Fontos számunkra az élet szeretetére és annak védelmére való nevelés, az iskolai tanuláshoz
szükséges részképességek differenciált elérése, és tágabb környezetünk megismerése,
megszerettetése.
A Tabán és a Gellérthegy közelsége, adottságai közeli kirándulásokat tesznek lehetővé. Óvodánk
történelmi, tudományos és turisztikai látványosságok tőszomszédságában található, amiket
gyermekeinkkel megismertetünk, megszerettetünk.
Épületünk korszerű, jól felszerelt udvarunkon megfelelő körülményeket biztosítunk a szabad
mozgáshoz, játékhoz. Tornaszobával is rendelkezünk. Az óvodások egészségének megőrzése
érdekében a közeljövőben célunk a meglévő só kamra felújítása. A Czakó utcai Sportpálya, az
Oxigén Welness Központ – benne a korcsolya pálya és az uszoda - rövid sétával könnyen elérhető.
Minden évben ellátogatunk a Budai várba, a Hadtörténeti Múzeumba, részt veszünk a Magyar
Nemzeti Galéria által szervezett, gyermekeknek szóló művészeti fejlesztési programban.
Szánkózunk a Tabánban, megnézzük a gellérthegyi Víztározót, a Csillagvizsgálót, kirándulunk a
Citadellára, a Gyerekkönyvtárban gyermekverseket hallgatunk a szerzőktől. Ősszel almaszüretre
megyünk, tavasszal busszal kirándulunk távolabbi tájakra. Nyáron a Budavári Önkormányzat
Üdülőjében nyaralunk, Zamárdiban.
A minőségirányítási rendszer óvodánkban a megfelelő szintű működést folyamatosan biztosítja.
Óvodapedagógusaink szakmai szempontból jól képzettek, tudatos nevelő-oktató munkát
végeznek, figyelembe véve a szülők és gyermekek igényeit – a szülőkkel napi kapcsolatban
együttműködve – foglalkoznak a gyermekekkel.

Tigris utca 58-60.

Óvodánk épülete a Naphegyen – a Tabán közelében, a Gellért-hegy tövében helyezkedik el.
Fővárosi viszonylatban jó levegőjű, zöldövezeti környezetben fekszik. Udvarral és tágas
játszóterülettel rendelkezik.
A nevelőtestület csaknem minden tagja sokéves tapasztalattal rendelkezik.
Sok környékbeli család generációkon át járt, illetve jár, és hozza legféltettebb kincsét, a
gyermekét óvodánkba. Ezt munkánk elismerésének tartjuk, amely megerősít bennünket abban,
hogy a jó hagyományokat tovább ápoljuk és fejlesszük.
Három csoportban 66 gyermeknek biztosítunk férőhelyet. A csoportok összetétele homogén.
A szobák berendezését oly módon alakítjuk ki, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát,
kényelmét, megfeleljen testméreteiknek, biztosítsa egészségük megőrzését, lehetővé tegye
mozgás- és játékigényük kielégítését.
Az épületünkhöz két terasz és egy nagy, jó fekvésű, dombos udvar is tartozik, amelyek a
csúszdákkal és mászókákkal, lépcsőkkel teret biztosítanak a változatos mozgáshoz és játékhoz.
Az épület kedvező fekvése, környezeti és kulturális adottságai számos lehetőséget biztosítanak
az ide járó gyermekek számára. A környezetvédelmi nevelést és a környezet megismerését segíti
elő az óvoda természeti környezete: Tabán, Gellérthegy, valamint az óvoda növényekkel teli
udvara, kertje.
A kultúraátadást, a hazaszeretet megalapozását, a történelmi múlt megismerését lehetővé
teszik az alkalmankénti látogatások a Budai várban, a Hadtörténeti Múzeumban.
Az anyanyelvi nevelést, a könyvek megszerettetését segítik elő az óvodai-, és a színházi
előadások, illetve a gyermekkönyvtár látogatások.
A mozgásfejlesztést, a rendszeres mozgáshoz szoktatást segíti a Czakó utcai sportpálya
látogatása.
Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi nevelésre és a mozgásfejlesztésre. Egyik
pedagógusunk irányításával a gyermekek rendszeresen néptáncot és népi játékokat, népdalokat,
népi mondókákat tanulhatnak, valamint betekintést nyerhetnek a népi jeles napokba.
Gyermekeink számára az általános emberi értékeket közvetítjük, hogy megalapozzuk későbbi
sikeres, értékes, boldog felnőtté válásukat.

