
 

 

„ A gyökerek persze 

nem látszanak, 

de tudod, azok tartják a fát.” 

 

 

Óvodánk hivatalos elnevezése: Rezi Óvoda  

Címe: 8373 Rezi, Iskola u. 2.  

 

Telefonszáma: 83/531-006 

Mobiltelefonszáma: 06-30-6488719 

OM azonosító száma: 201672 

E-mail címe: reziovi@rezinet.hu 

 

Rezi a Keszthelyi hegységben található, a Balaton felvidéki Nemzeti Park területén, 

közel Keszthelyhez, Hévízhez, s körös-körül erdő övezi. Gazdag 

néphagyományokkal rendelkező, gyönyörű zalai falucska. Igazi paradicsom azoknak, 

akik szeretik és védik a természetet. Nevezetességünk a Rezi várrom és a Rezi 

Dinó- és Kalandpark, mindkettő a turisták kedvelt látogatóhelye.  

Rezi állandó lakosainak száma 1234 fő. 

 

Az óvoda szép környezetben, a sportpálya és a templom között helyezkedik el, az 

iskolával közös épületben. Biztonságosan megközelíthető. 

Az utcafront felől sövény és kerítés övezi, előtte bitumenes udvarrész található. 

1931-ben épült, majd 1990-ben tetőtér ráépítéssel bővítették az épületet, így jelenleg 

összkomfortos 2 csoportszobával, 1 öltözővel, 1 mosdóval és 1 irodahelyiséggel 

rendelkezünk, valamint egy tálalóval, amit az iskolával közösen használunk.  

A csoportszobák a nagy ablakoktól világosak, falaik színesek, többfunkciósak: alvás, 

étkezés, testnevelés mind-mind ott zajlik. 

 R e z i   Ó v o d a  

8373 Rezi, Iskola u. 2. 

Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 

E-mail: reziovi@rezinet.hu 

OM: 201672 
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A berendezési tárgyak gyermekméretűek, természetes anyagból készültek. A 

hagyományos és szükséges berendezések, játékeszközök elhelyezésén túl, külön 

figyelmet fordítottunk a mese-, a kézműves-, az élő- és a természetsarok 

kialakítására. 

 

A gyermekek jellel és fényképpel ellátott saját öltözőszekrénnyel rendelkeznek. 

A mosdóban megfelelő eszközök biztosítják a tisztálkodást. 

 

Óvodánk 1 vegyes csoporttal működik 2010 óta, Vackor csoport elnevezéssel.  

Jól felszerelt termekben, vegyes életkorú csoportban, a családias élethez hasonló 

légkörű, derűs, nyugodt, szeretetet és biztonságot nyújtó, nagyrészt kötetlen 

tevékenységet biztosító folyamatos napirend keretén belül töltik napjaikat a 

gyermekek, ahol lehetővé válik testvérek, ismerős gyermekek együttnevelése, 

gondozására. Óvodánkba főleg a helyi, tehát a községünkben élő gyermekek 

járnak, de vidéki gyermekeket is írattak már be hozzánk, illetve úgynevezett 

„átutazó” családok is megkerestek bennünket, akik aztán sajnos mentek is tovább. 

 

30 férőhelyes az óvoda, 2 főállású, főiskolát végzett óvodapedagógus és 1 

szakképzett dajka, valamint 1 dajkaképzőt végzett kisegítő munkatárs foglalkozik a 

többnyire községünkből érkező gyermekekkel. 

 

Külső és belső óvodaképünkre a természetes anyagok harmóniája jellemző. Az 

óvoda egy épületben találkató az általános iskolával, de önálló intézmény. 

Az épülethez tágas, füves udvar tartozik fákkal, bokrokkal, díszcserjékkel, 

gyümölcsfákkal, veteményes- és virágoskerttel ellátva. A régi fém elemeket a 

természethez közelálló fából készült játszóeszközökre cseréltük ki folyamatosan. 

Az óvoda udvara változatos felületű: füves, kövezett, betonozott és bitumenes rész 

várja a gyermekeket. Napos és árnyas részek váltakoznak egymással. 

 

A falusi életmód, a határjárás adta lehetőségek, a csodálatos táj mind-mind 

megerősített bennünket abban, hogy a nevelési programunk megírásakor és 

később az átdolgozásakor is a fő hangsúlyt a természetszeretet és 

természetvédelem, az egészséges életmódra nevelés és a néphagyomány-ápolás 

kapja. Ezért programunk megírásához a „Néphagyományőrző óvodai program"-



ból vettünk át olyan részeket, melyek megegyeznek a mi pedagógiai 

elképzeléseinkkel. 

Az ősi kultúra hagyományrendszere beépült és nagy hangsúlyt kapott eddig is 

óvodánk életében. „Néphagyományok az évkörben” címmel dolgoztuk fel még 

1996-ban elképzeléseinket, terveinket és az elkészített anyag szerint terveztük és 

szerveztük a nevelési folyamatainkat, s ezt a kitaposott utat folytattuk a 

továbbiakban is. Programunkat tehát saját anyagunk megtartásával és a fent 

említett program bizonyos részeinek felhasználásával készítettük el és tartottuk 

karban az elmúlt évek során. 

Nevelési rendszerünk középpontjába a gyermeket és a vele együtt élő 

óvodapedagógust állítjuk. A gyermekek tevékeny mindennapjai biztonságot nyújtó 

feltételrendszerben, szeretetteljes légkörben valósulnak meg. Az óvodai és a 

családi nevelés összhangját a nyitottság és a bizalom elemeire építjük. A 

leglényegesebb gyermeki tevékenységnek az elmélyült játékot tartjuk.  

Egészségvédő szemléletmódot formáló programot valósítottunk meg, sok-sok 

túrázással, kirándulással, a „zöldnapok" megtartásával, az állandó 

folyadékszükséglet kielégítésével, olyan szülőértekezletek tartásáva l, ahol 

szakemberek tartottak felvilágosítást különböző témakörökben a szülők részére, 

mint pl.: orvos, védőnő, logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, 

gyermekvédelmi szakember, stb. 

 



Az óvoda udvarán veteményes- és virágoskertet, komposztot alakítottunk ki, hogy 

a gyermekek tevékenyen is részt vehessenek a program megvalósításában. A 

természetvédelem terén pedig „madárbarát" kert kialakítására törekedtünk. 

 

 

Mottónk: „szeresd, óvd, védd a környezetedet!” 

 

 

Az óvodai foglalkozások nagy részét a játékba integrálva, kötött ill. kötetlen formában 

szervezzük. 

A gyermekek fejlettségéhez és képességeihez alkalmazkodva mikro-csoportos 

rendszerben foglalkozunk, melyben ténylegesen megvalósulhat az egyéni bánásmód 

is.  

Az óvodapedagógusok munkáján kívül heti két alkalommal un. utazó logopédus, 1 

alkalommal pedig fejlesztő pedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Szükség esetén 

pszichológus segítségét is igénybe vesszük. 

 

Az óvoda / csoport speciális szolgáltatásai óvodai időn belül: 

 

 Kézműves tevékenységek, népi kismesterségek szakkört tartunk a 

nagycsoportosok részére, munkáikból kiállítást szervezünk. 

 Drámajátékok szakkört vezetünk, időnként megmutatkoznak a nagyközönség 

felé is, mint, például az idősek köszöntésén, ahol mesefeldolgozással 

szerepelnek. 

 Énekek, énekes játékok tanulását végezzük időszakonként szintén a nagyobb 

gyermekekkel. Különböző rendezvényeken szerepelünk dalos-játék csokor 

bemutatóval. 

 Táncházat szervezünk szüreti mulatságkor, farsangkor és a májusfa 

kitáncolásakor. 

 Erdei óvodai tevékenységet, vagyis túranapokat évszakonként szervezünk. 

 Családi sportprogramot gyermeknapon tartunk. 

 Színházlátogatást időszakonként szervezünk a gyermekek részére. 



 A szülők segítségével szüretelünk, kukoricát törünk, almát, diót takarítunk be 

családoknál. 

 Szintén szülői szervezésre munkahelyi látogatásokon veszünk részt. 

 

Az óvoda/csoport hagyományai: 

 

 Részt veszünk a szüreti mulatságon énekes műsorral. 

 Az idősek köszöntésére mesedramatizálással készülünk. 

 Mikulás jön az óvodánkba: verselünk, énekelünk. 

 Részt veszünk a központi Mikulás ünnepségen: verselünk, énekelünk. 

 Lucázunk az óvodában, az iskolában, a polgármesteri hivatalban és a központi 

karácsonyi ünnepségen. 

 Részt veszünk a Karácsonyi ünnepségen: verselünk, énekelünk. 

 Farsangolunk óvodán belül. 

 Részt veszünk műsorral a helyi Fánk-fesztiválon énekes műsorral. 

 Kiszebábot égetünk az óvoda udvarán. 

 Nyuszit várunk. 

 Részt veszünk a Szent-György napon énekes műsorral. 

 Májusfát állítunk a lányok részére az óvoda udvarán. 

 Anyák napját tartunk. 

 Madarak és fák napja alkalmából túrázunk, és fát ültetünk. 

 Népi dalos-játék csokor bemutatót tartunk hagyományőrző jelleggel, ilyenkor 

táncoljuk ki a májusfánkat, valamint csoportnévadó születésnapot ünneplünk 

még aznap. 

 Gyermeknapot a családdal együtt szervezünk.  

 Nagycsoportosokat búcsúztatunk. 

 Pünkösdölünk az óvodában, az iskolában, a polgármesteri hivatalban és a 

faluban. 

 Kirándulni visszük gyermekeinket a szülőkkel együtt évvégén. 

 Részt veszünk Rizlingország ünnepén énekes műsorral. 

 

 


