Szeretet.
Biztonság.
Józsefvárosi
óvodák.
Óvodánk a Tisztviselőtelepen, a Népliget
szomszédságában található,
hat óvodai csoportnak ad
otthont. Gyönyörű
parkosított udvar, KRESZ
pálya, tanösvény és sok játék
várja a gyerekeket. Kiemelt
figyelmet szentelünk
a tehetségnek, így tehetségműhelyeket működtetünk.

2022-es jelentkezés!
ONLINE: április 25. - május 6.
SZEMÉLYESEN: május 9-13.
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Amire büszkék vagyunk
a Katica Tagóvodában:
Hatcsoportos óvodánkban vegyes életkorú csoportokban
folyik a nevelés, mivel fontosnak tartjuk, hogy a ránk bízott
gyermekeket családias közösségben neveljük.
Felkészült óvodapedagógusaink mellett külön fejlesztő
team: gyógypedagógus, logopédus, fejlesztőpedagógus
segíti munkánkat. Jól felszerelt tornateremmel,
fejlesztőszobával, sószobával rendelkezünk.
Világos, tágas csoportszobáinkban a hagyományos játékok
mellett a gyerekek magabiztosan használják az interaktív
táblát, a notebookot, a tabletet is. Tagóvodánk Zöld óvoda,
és Madárbarát-kertünk is van, nagyon fontosnak tartjuk
a környezettudatos szemléletformálást.
Tehetségműhelyeket is működtetünk:
Kacskaringó (néptánc)
Zöld műhely
Katicatanoda (iskolára való felkészítés)
Csoportjaink más-más fő tevékenységek köré épülnek:
az egyik csoportba a “kis tornászok” járnak, ahol
a koordinációs és motoros képességek fejlesztésén van
a hangsúly; egy másikban az egészséges életmódra
nevelés van a központban. A Kenguru csoportban a logikai
gondolkodás és a matematikai készségek fejlesztése, a Lila
Sárkány csoportban Maria Montessori oktatási elvei és
Jane Nelsen: Pozitív fegyelmezés módszererét követve
fejlesztjük a gyermekek személyiségét.
A Mákvirág csoport mindannapjait átszövi a sok mondóka,
játék, ének, míg a Méhecske csoportban
a mozgásfejlesztés a kiemelt tevékenység.

„EZ A LEGJOBB ÓVODA. MINDIG SOK
ÉRDEKES DOLGOT CSINÁLUNK. SZOKTUNK
KÉZMŰVESKEDNI, ÉNEKELNI, JÁTSZANI. AZ
ALVÁST NEM ANNYIRA SZERETEM, DE
SZERENCSÉRE MOSTANÁBAN GYORSABBAN
TELIK AZ ALVÁSIDŐ.”
„A MI ÓVODÁNKBA JÓ JÁRNI, SOK BARÁTOM
VAN, AKIKET MEGHÍVHATOK A SZÜLETÉSNAPOMRA. AZ ÓVÓNÉNIKET IS MEG FOGOM
HÍVNI.”
„ÉN HA MEGNÖVÖK,
ÓVÓBÁCSI LESZEK.”

Szülőként
ezt köszönhetem
a Katica
Tagóvodának:
„Azért választottuk
a Katica Óvodát, mert
zöldövezeti
környezetben található,
számos csoporton kívüli
foglalkozás közül lehetett
választani (népi játékok,
foci, angol, akrobatikus
rock and roll, korcsolya).
Az óvónénik kedvesek,
érdekes
programokat szerveznek
a gyerekeknek.”
„Nekünk már a
harmadik gyermekünk
jár a Katica Óvodába,
ennél jobb, gyermekcentrikusabb
intézményt el sem tudok
képzelni. A gyerekek
örömmel mennek
reggelente és
élményekkel feltöltődve
jönnek haza, emellett
pedig szakképzett,
kedves és türelmes
pedagógusok
foglalkoznak velük.
Biztos és stabil alapot
kapnak itt, így a legjobb
iskolákban is remekül
helytállnak.”

