Szeretet.
Biztonság.
Józsefvárosi
óvodák.
A Palotanegyedben
található óvodánk épülete,
udvara, tornaszobája mind
a gyermekek biztonságát,
kényelmét és fejlődését
szolgálják.
Hétköznapjainkban
fontos szerepet játszik
a zene: a dalos játékok és
a közös élmények.
A családokkal
együttműködve bizalomra
és szeretetre nevelünk.
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Amire büszkék vagyunk
a TÁ-TI-KA Tagóvodában:
A TÁ-TI-KA Tagóvoda a Palotanegyedben található.
Világos, szép csoportszobáink mellett tornaszoba,
játszóudvar: mászó várak, hinták, homokozó, párakapu
várja a gyerekeket.
A homogén csoportokban szakképzett és innovatív
óvodapedagógusaink kiemelten foglalkoznak a
gyerekekkel, dajkák és pedagógiai asszisztensek segítik a
napi munkát, akik hozzájárulnak a nyugodt, barátságos
légkör megteremtéséhez.
Fontosnak tartjuk az alapképességek,és a különböző
nevelési területek fejlesztését, kiemelve a zenei nevelést
és az Így tedd rá! program módszereit és eszközeit.
Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos
magatartás fejlesztésére (fenntarthatóságra nevelés,
Madárbarát udvar, komposztálás).
További rendszeres programjaink:
Tapasztalatszerzés informatikai eszközök segítségével
Angol élménypedagógia
Sakk és zenei tehetségműhelyek
Társ-szakemberek segítő munkája:
fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus
Pedagógiai célú eszközök széles választéka
(Okoskocka, Mozgáskotta, Interaktív tábla, értelmi- és
mozgásfejlesztő eszközök)
Ovi-Foci

Szülőként
ezt köszönhetem
a TÁ-TI-KA
Tagóvodának:
"Kislányunk nagyon sokat
fejlődik napról napra, új
dalokkal örvendeztet meg
minket, amely azért is külön
öröm, mert a zenei nevelés
nagyon fontos számunkra!”
„Családias, emberileg és
szakmailag is a legeslegjobbak foglalkoznak
a gyerekekkel. Nagyon
lelkiismeretesek és kedvesek
az óvónők. A foglalkozások
minősége és az óvónők
hozzáállása miatt nagyon
örülünk, hogy idejárnak
a gyerekeim.”
„Hálásak vagyunk, hogy
gyermekem még jó ideig
ebben a szerető közegben
töltheti mindennapjait és
a felkészülten indulhat majd
az iskolába. Boldog és
nyugodt lehet, aki úgy dönt,
hogy a kisgyereke TÁ-TI-KÁ-s
ovis lesz.”
„Nyugodtak vagyunk a
nap folyamán, mert tudjuk,
hogy minden ott dolgozó
felnőtt maximálisan figyel
a gyerekekre.”
„Az óvónénik sok érdekes
programot szerveznek a
gyerekeknek, ezáltal sok közös
élményhez juttatják őket.”

"REGGEL AZ ÓVÓ NÉNI MINDIG VÁR ENGEM,
ÉS NAGYON ÖRÜL NEKEM."
"SZERETEK ÉNEKELNI A BARÁTAIMMAL,
KIPRÓBÁLNI A HANGSZEREKET ÉS
ZENEKAROSAT JÁTSZANI."
"ÖRÜLÖK, AMIKOR A TÁRSASJÁTÉKBAN ÉS
A MEMÓRIÁBAN LEGYŐZÖM AZ ÓVÓNÉNIT."
"FESTÉSKOR MÉG A TENYEREMET IS
ÖSSZEKENHETEM."

„A kislányom sűrűn hozza
haza az oviból az ott készített
munkáit, mindig nagyon
büszke rájuk, és meséli, hogy
milyen kedvesen dicsérik az
óvónénik. Az iskolás lányom
mindig mondja, hogy vissza
szeretne jönni a TÁ-TI-KA
oviba"

