BEMUTATKOZIK A MACI KISCSOPORT

KATI ÓVÓ NÉNI
Kedves Szülők, leendő kiscsoportosok!
Tóthné Weizer Katalin – Kati óvó néni vagyok. 37 éve végeztem óvodapedagógusként. Kezdetektől ebben az
óvodában dolgozom. Jelenleg a Maci nagycsoportban. Tudásomat folyamatosan bővítem. Szakmai napokon,
konferenciákon, továbbképzéseken veszek részt, s az ott tanultakat a gyerekek fejlődésének érdekében
használom. 2 felnőtt gyermekem és egy 4 és fél éves unokám van.
Itt az óvodában és a Maci csoportban szeretetteljes, családias légkör fogadja a gyerekeket.
Tudom, hogy a szülőktől való elválás nagyon nehéz mindenki számára. Az a célom, hogy a kolléganőimmel,
a váltó társammal, a pedagógiai asszisztenssel, a dajka nénivel – a legjobb tudásom szerint segítsem a
gyerekeket az akadályok leküzdésében. Abban, hogy minél előbb beilleszkedjenek a csoportba, fogadjanak el
bennünket és a társaikat. S elsősorban azonban érezzék jól magukat!
A Maci csoportban mindig sok érdekesség és varázslat történik. A különféle tevékenységek: a napi mesélés,
dalos játékok, a rajzolás, festés, gyurmázás, mozgásos feladatok és a környezetünk megismerése mellett
legfőbb feladatunk a játék. Nagyon sokféle építő, logikai és társasjáték áll a gyerekek rendelkezésére.
A babakonyhánk, a szerelő pultunk, az orvosos és fodrászos kellékeink arra adnak lehetőséget, hogy a
gyerekek a felnőttektől ellesett munkát a csoportban eljátszhassák. Rendszeresen használjuk a Sószobát, a
Mozgáskotta eszközeit.
Sokféle óvodai és óvodán kívüli programot szervezünk a gyerekeknek a teljesség igénye nélkül pl: koncertek,
bábelőadások, kiállítások, séták, kirándulások.
Sajnos Nyílt napokat nem tudunk szervezni, de bejárhatják az óvoda épületét a virtuális séta során. Bepillantást
nyerhetnek a csoportszobákba, öltözőkbe, megismerhetik a dolgozóinkat.
Remélem, szeptemberben találkozunk. Addig is mindenkinek jó egészséget kívánok.

BEMUTATKOZIK A MACI KISCSOPORT

MARCSI ÓVÓ NÉNI
Kedves Szülők, leendő kiscsoportosok!
Törő Tiborné Marcsi óvó néni – óvodapedagógus vagyok. Két gyermekem és egy unokám van. Több évig
gyógypedagógiai asszisztensként dolgoztam. Miután gyermekeim nagyobbak lettek, egyre erősebbé vált
bennem az a meggyőződés, hogy óvónő szeretnék lenni. Az Eszterházy Károly Egyetem óvodapedagógus
szakán végeztem Jászberényben, óvodapedagógusként. 2018. szeptemberétől dolgozom, de ez az idő
elegendő volt, hogy biztosan tudjam, óvodás gyermekek nevelésével, gondozásával szeretnék foglalkozni.

A Százszorszép óvodában 2019. novemberétől dolgozom a Maci csoportban.
Legfőbb célom, hogy minél színesebb egyéniségű, kedves, derűs és mindenre nyitott, érdeklődő gyerekeket
adhassak át a tanító néniknek az iskolára.
Munkatársaimmal, a csoportunkba járó gyermekeink szüleivel segítő, empatikus, jó kapcsolatot ápolunk.
Lehetőséget teremtünk, hogy betekinthessenek a gyermekeik mindennapjaiba, fejlődésébe, óvodai életébe.
Mottóm:
„Előbb minden felnőtt gyerek volt.
(De csak kevesen emlékeznek rá.)”
(Antonie de Saint-Exupéry)
Sok szeretettel várom a leendő kiscsoportosokat.

BEMUTATKOZIK A MACI KISCSOPORT

MAGDALÉNA
DAJKA NÉNI

Kedves Szülők, leendő Kiscsoportosok!
Zomboriné Lénárt Magdaléna vagyok.
Maci csoport dajka nénije.
Magamról: 2013-tól dolgozom az óvodában. Hatvanban lakom. Két fiú gyermekem van.
Pozitív, mindig mosolygós és vidám, lelkiekben kiegyensúlyozott embernek tartom magam.
Nagyon szeretem a gyerekeket. Számomra minden gyerek más és más, de pont ezért lehet őket, külön-külön
valamiért szeretni. Játszani is szeretek nagyon!
Nagy izgalommal és szeretettel várom szeptemberben a kicsiket!
Köszönöm!

BEMUTATKOZIK A MACI KISCSOPORT
NIKI NÉNI
PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
KEDVES SZÜLŐK, LEENDŐ KISCSOPORTOSOK!
Szeretnék bemutatkozni. Siposné Gergely Nikolett vagyok, két fiúgyermek büszke anyukája,
akik, már 9 és 12 évesek, és szintén ebbe az oviba jártak! 7 éve dolgozom a Hatvani
Százszorszép Óvodába, mint pedagógiai asszisztens. Nagy álmom vált valóra, mikor
elkezdhettem ebbe az óvodába dolgozni, mivel mindig is szerettem gyerekekkel foglalkozni, és
szakmailag is sokat tanulhattam az óvó néniktől. Büszke vagyok rá, mikor 2016-ban elnyertem
a szülők által megszavazott, ”Gyermekmosoly díjat”!

Fontosnak tartom, hogy egy mosolygós, kiegyensúlyozott és szeretetteljes csoportot
alakítsunk ki az óvó nénikkel, és a dajka nénivel együtt!
Segítségedre lehetek abban, hogy gyorsan beilleszkedj, megszokd a kiscsoportos életet a mi
óvodánkban.
Számíthatsz rám a napirend elsajátításában, az öltözködésnél, a mosdózásnál, ha szomorú
lennél vigasztallak és megdajkállak!
Játékból, mókázásból nem lesz hiány!
Célom, hogy az óvó nénikkel szorosan együttműködve hozzájáruljak a leendő kiscsoportos
gyerekek nyugodt, biztonságot adó, szeretetteljes légkör kialakításához, valamint, vidám
óvodai napjainkhoz!
„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de
mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más.
Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”

Nagy izgalommal várlak titeket!

BEMUTATKOZIK A MACI KISCSOPORT
BETTI NÉNI
PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

Kedves szülők, kedves gyermekek!
Kérem, engedjék meg, hogy néhány sorban bemutatkozzam. Báti Bettina vagyok.
Már gyermekkoromban szerettem a kisebb gyerekekkel játszani, segíteni őket, példát mutatni és ez végig
kísért eddig életemen át. Ezért döntöttem úgy, hogy csatlakozni szeretnék egy szuper közösséghez, én is óvónő
szeretnék lenni.
A Hatvani Százszorszép Óvodában dolgozom 2019. szeptemberétől, mint pedagógiai asszisztens. Ezzel egy
időben kezdtem meg tanulmányaimat az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Kampusz Óvodapedagógia
szakán. A mindennapokban az óvónők pedagógiai munkáját segítem. Az óvónőkkel és a dajkákkal közösen,
egy csapatot alkotva dolgozunk. Intenciónk közös, melyben központi szerepet a gyermekek töltik be.
Törekszünk arra, hogy a gyermekek számára ideális környezetet teremtsünk ahhoz, hogy képességeik szerint
ismerkedjenek meg és sajátítsák el a pedagógiai programban leírtakat.
Egyéni célom az, hogy minél több szakmai tapasztalatot szerezzek az egyetem elvégzéséig, hogy a
későbbiekben óvodapedagógusként tevékenykedhessek az óvodában.

