
Cseppkő Óvoda



A Cseppkő utcai Gyermekotthon 1964-ben nyitotta meg 
kapuit a II. Kerületben, a Rózsadomb tetején. Ez volt 

akkoriban az első gyermekotthoni célra épült, pedagógiai 
szempontokat is figyelembe vevő modern épületegyüttes, 

amely egy főépületből és nyolc pavilonból áll.
A Cseppkő Óvoda a főépületben található, független 

intézményként üzemel 2012. decembere óta Fővárosi 
fenntartásban.



Óvodánk jelenleg 72 férőhellyel kis létszámú integrált
csoportokkal várja a gyerekeket. A gyermekek
foglalkoztatása négy csoportban történik, így a
csoport létszám, és a szakember ellátottság optimális
feltételeket biztosít arra, hogy óvodásaink életkori
sajátosságaiknak és egyéni problémáiknak leginkább
megfelelő nevelésben, fejlesztésben részesüljenek.



Négy csoportszoba
Három mosdó
Tálaló konyha
Cseppmozgó-Tornaterem
Pszichológus szoba
Fejlesztő szoba 
Nyugi szoba
Nevelői szoba
Jól felszerelt játszó udvar /teljes felújítás, öntött 
gumi felület, és új mászókák 2020./



Életképek



Ünnepek, 
hagyományok

Születésnapok
Kézműves délutánok
Ősz ünnep
Advent
Farsang
Húsvét
Föld napja
Madarak fák napja
Víz napja
Csepp Hősök napja
Évzáró nyárünnep
Gyereknap
Kirándulások



Kalimpa, Mocorgó torna
Angol
Mindlab gondolkodás fejlesztő játékok
Képességfejlesztő sakk-Csepp-furfang
Origami-Csepp origami
Babzsákos foglalkozás
Csepp-kód
Csepp-műhely kézműves szakkör
Gyermektánc
Kölyök kör jóga
Foci
Judo
Madarász ovi
Kerekítő Bogdán Dóri
Kutya terápia





Egészségvédelem
Aroma terápia heti egy alkalommal a mozgás tevékenység után.

Egészségnapok évszakonként tematikusan.

Az életvezetési ismeretek a csoportok tevékenységébe beépülve valósulnak

meg, valamint az egészségnapok témaköreiben.

Gyümölcsfogyasztás minden nap napirend szerint.

Ünnepeken egészséges sütemények fogyasztása.

Boldogság óra program

Táplálkozás tanácsadás



Ünnepek, hagyományok



Ami jellemző 
ránk

Folyamatos belső továbbképzés 

Kerületi munkaközösségi munka 

Szakmai képzések, jó gyakorlatok

Közösségi szolgálat

Folyamatos innováció



Ami jellemző ránk



Tehetséggondozás
Kíváncsi láda felmérés évi egy alkalommal a nagycsoportosok részére, 
szükség szerint a tehetség felméréshez az év során mindenki számára 
elérhető. 
Képességfejlesztő sakkfoglalkozás kéthetente délután a 
nagycsoportban, szükség esetén tehetség ígéretek fejlesztéséhez 
megbeszélés szerint.
Mindlab gondolkodásfejlesztő foglalkozás heti egy alkalommal.
Kézműves alkotó műhely havi 2 alkalommal.
Origami szakkör kéthetente délelőtt a nagycsoportban, és 
középsőcsoport szükség esetén tehetség ígéretek fejlesztéséhez 
megbeszélés szerint.



Sokat játszunk….



Sokat tanulunk a világról…



Szeretünk mesét hallgatni….



Szeretünk zenélni, mulatni….



Jókat enni, inni….



Jól érezni magunkat…..



Beiratkozás

2021. évben online jelentkezés miatt a szükséges dokumentumokat a
felvételt követően egyeztetett időpontban szükséges behozni.
A felvételi jelentkezés időpontja: 2021. május 10-13.
A web oldalról le lehet tölteni a jelentkezési dokumentumot, ezt kérjük
emailon visszaküldeni, vagy személyesen behozni május 13-ig,.

Bemutatandó dokumentumok:
Gyermek születési anyakönyvi kivonata
Oltási könyv
Gyermek lakcím kártya
Gyermek TAJ kártya
Szülő személyi igazolvány
Szülő lakcím kártya



További 
információ:

www.cseppovi.hu


