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5000 Szolnok, Szapáry u. 8 

OM:201071 

Telefon:56/421-618 

 

 

 

 

 

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Liget út 25. 

A térképért kattintson ide! 

Telefon: +36 20/358-8399 

E-mail: tunderkert@szolnokiovodak.hu 

 

Tagintézmény vezető:   Sipos Mária mesterpedagógus 

fogadóóra: minden hó második kedd 16-17 óra (előzetes bejelentkezés alapján) 

 

Gyermekvédelmi megbízott: Businé Kálló Csilla mesterpedagógus 

fogadóóra: minden hónap utolsó kedd 16-17-ig 

 

 

Intézményünk adatai:  

Óvodai csoportjaink száma: 3 

Óvodapedagógus álláshelyek száma: 6 

 

 

 

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=hu&geocode=&q=Szolnok,+Liget+%C3%BAt+25.&sll=47.179952,20.195849&sspn=0.008488,0.016544&ie=UTF8&ll=47.180773,20.185082&spn=0.008488,0.016544&z=16&iwloc=A
mailto:liget@szolnokiovodak.hu
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Helyi sajátosságaink: torna szoba 

                                            fejlesztő szoba 

                                            só szoba 

                                            tehetséggondozó  műhely 

                                            ovi galéria 

                                            udvaron lekerített karám 

 

 

 

                          

 

A szolnoki Tündérkert Művészeti Tagintézmény, a Szolnok Városi Óvodák Tagintézménye. Csendes, 

nyugodt kis utcában helyezkedik el. Közelünkben található a vasútállomás, az autóbusz végállomás. 

Szolnok jó infrastruktúrája lévén óvodánk különböző irányból jól megközelíthető, a szülőknek könnyen 

elérhető. Így a város minden pontjáról járnak hozzánk gyerekek. 

Pedagógiai programunk, Nagy Jenőné: az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című választható 

program adaptációja, amely a gyermek harmonikus fejlődése érdekében valósul meg. 

Óvodánk e program gyakorlati kipróbálójaként modellóvoda lett. 

Nevelőtestületünket a szakmai igényesség, az innováció készség, a pedagógiai optimizmus jellemzi. 

Kulturált, esztétikus, ápolt és gondos környezet, a szakmai munka, arculat tükröződik már belépéskor is. 

Csoportszobáink jól felszereltek, tükröződik bennük a művészeti ráhatások tudatos kialakítása, de 

megfelel a gyermekek mozgásigényének a fejlesztésére is.(minden csoportszobában Tini-Kondi, füles 

labda, body roll, bordásfal, lépegető, egyensúlyozó korong, trambulin) A főbejáratnál kialakított 

helyiségben található az ovigaléria. Itt mindig az évszaknak, jeles napoknak, megfelelő vagy éppen  
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projektekhez illő, művészek kiállítása tekinthető meg. Az épület több bejárata miatt, a szülők 

tájékoztatása, a csoportokhoz tartozó faliújságon történik.  

 

Az óvodánk rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Az 

óvoda épülete, udvara, kertje, berendezései oly módon vannak kialakítva, hogy azok szolgálják a 

gyermek biztonságát, kényelmét, biztosítja az egészség megőrzését, fejlődését. 

 

Az udvar lehetőségeit a gyógy-lovaglás feltételeinek kialakításával gazdagítottuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai kompetenciáink: 

Mesterpedagógus: 2 fő. 

1 fő nyelv és beszédfejlesztő 

1 fő gyógytestnevelő 

1 fő fejlesztő pedagógus 

1 fő alapozó terapeuta 

 

Jövőképünk 

A Szolnok Városi Óvodák Tündérkert Művészeti Tagintézménye váljék olyan intézménnyé, ahol a 

dolgozók elhivatottsága, szakmai felelőssége megalapozza a gyermekek egyéni szerepeinek kialakulását, 

a társadalmi értékek mentén. 

Elhivatottságunkkal és szakmai felelősségünkkel kiemelten a művészetek eszközeivel, és az egészséges 

életmód alakításával, a mozgás lehetőségek biztosításával a sajátos nevelési igényű gyermekek 
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fejlesztését segítő eszközökkel szeretnénk a szülők gyermeknevelési szemléletét formálni és szerepet 

vállalni alapvető emberi és társadalmi értékek alakításában. 

Programunk alapértékei, innovációs eredményeink, jó gyakorlataink váljanak szemléletformáló erővé és 

értékközvetítő gyakorlattá határainkon belül és túl. 

 

 

 

 

A Tündérkert Művészeti Tagintézmény: 

1996 óta művészeti nevelés modellóvodája; 

2012 óta előminősített referencia intézmény; 

2017-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Oktatási Központ bázisintézménye; 

2017-től a Magyar Vöröskereszt Ifjúsági tagozatának bázisóvodája. 

Jó gyakorlataink: 

ZENEVELDE –Tehetségfejlesztés a Kodály-módszer alkalmazásával 

ÉLETRE KELT KÉPEK” – fenntartható környezettudatos magatartás alakítása a Land Art gyakorlatok 

alkalmazásával 

MATT A VÉGE –FUSS EL VÉLE! – sakk táblajáték mesével 

A Tündérkert Művészeti Tagintézményben küldetésünknek tekintjük, hogy a szeretet és 

élménypedagógia erejével alakítsuk a gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődést. 

Célunk az, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akik egyéniségük megőrzése mellett képesek az 

együttműködésre, pozitív beállítódásukkal hozzájárulnak saját testi, szociális, emocionális és 

intellektuális fejlődésükhöz. Az iskolai életmódra felkészítést a projektrendszerű tanulási 

folyamatban biztosítjuk, mely a saját élményű tapasztalatszerzések által szerzett ismeretekre, 

jártasságokra épít. A tehetséggondozás tehetségműhelyben szegregált, és a mindennapi tevékenységeink 

során integrált formában a bátorító pedagógiai alkalmazásával, a szeretetteljes egyéni bánásmóddal, a 

drámajáték eszközeivel formáljuk. A homogén csoportjainkban, folyamatos napirendbe ágyazva 

biztosítjuk a gyermekek mozgásfejlesztését, egészséges életmódra nevelését, a prevenciós szemlélet 

hangsúlyozásával, a környezettudatos magatartás alakításával. 
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A nevelési programunk szülői igény szerint építi be a heti rendbe a gyermekek lovagoltatását, amely az 

óvodánk udvarán történik. Napi rendszerességgel a só szobánkban mikro csoportos tevékenységet 

szervezünk. 

A tevékenységeink keretét a hagyományőrzés adja: 

Mihály nap, Márton napi ludasságok, Adventi játszóház, Mikulás, Gyertyagyújtás, Farsang, Húsvéti 

játszóház, Anyák napja, Évzáró-búcsúzó, Gyermeknap 

Programspecifikus elemek: 

 évszaki kiállítás az óvoda galériájában, 

 évszaki hangverseny, 

 Land art gyakorlatok a természeti környezetben 

 sakk táblajáték alapjainak megismertetése 

 

Óvodás életünk képekben: 

 

 

 

 


