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INTÉZMÉNY/SZERVEZET
NEVE
„Így tedd rá”

EGYÜTTMŰKÖDÉS TARTALMA
Óvodapedagógusaink közül hárman is elvégezték az „Így tedd rá”
továbbképzést. A tanultak nagyon hasznosak voltak, alkalmazzuk
mindennapjainkban. Az „Így tedd rá” foglalkozások célja, hogy
játékos formában, a hagyományos népi játékok segítségével
fejlesszük a gyermekek mozgáskészségét, miközben észrevétlenül
sajátítják el a magyar néptánc alapjait. Folyamatosan nyomon
követjük az evvel kapcsolatos továbbképzési lehetőségeket.

Kerek Világ Alapítvány

Az alapítvány pár utcányira található az óvodától. Az alapítványba
különböző mértékű fogyatékkal élő gyerekek járnak óvodás kortól
14-15 éves korukig. Hosszú évek óta kialakult jól működő kapcsolat
van köztünk. Néphagyományőrző ünnepeinket közösen tartjuk
velük. Közösen tartott ünnepeink: Vendel napi vásár, Márton nap,
Kiszézés, Gergelyezés.

Pécsbányai Kulturális Ház
Egyesülete

Óvodánkban 3 éve működik cigánytánc oktatás heti egy
alkalommal. Az oktatást a Pécsbányatelepi Kulturális Ház
egyesületének tagjai végzik. A cigánytánc mellett megismerkedtek a
gyerekek a cigány nyelvvel is, cigány dalokat is tanultak. A
foglalkozásokon nem csak cigánygyerekek vesznek részt, hanem
sok a nyitott, érdeklődő szülő és gyermek a cigány kultúra felé. A
tanultakat óvodai rendezvényeken, illetve városi rendezvényeken is
bemutatták a gyerekek.

Bóbita Bábszínház

Évente 3 alkalommal ellátogatunk a bábszínház előadásaira.
Gyermekeinknek ez óriási élményt jelent, hiszen sokaknak nem
adatik meg a lehetőség, szegényes életkörülményeik miatt, hogy
családjukkal eljussanak ilyen helyekre.

Természettudományi
Múzeum, Budapest

A nagycsoportos korú gyerekekkel évi 2-3 alkalommal ellátogatunk
a jeles napokra szervezett előadásokra, eseményekre.

Sziebert Róbert Általános
Iskola

Az elmúlt nevelési év folyamán szorosabb kapcsolatot alakítottunk
ki a közelünkben lévő iskolával. Több alkalommal láthattunk egy
kis betekintést az iskola kulturális életébe. Bemutatták az
intézményükben működő hangszeres lehetőségeket (fuvola, furulya,
hegedű, nagybőgő), az énekkarukat, mazsorett csoportjukat.

Budai Városkapu Iskola
Bártfa utcai tagintézménye

Az elmúlt évek folyamán szorosabb kapcsolatot alakítottunk ki a
közelünkben lévő iskolával. Szeretnénk bevezetni óvodánkban az
iskolájukban alkalmazott Lépésről lépésre programot.

Hangoló

Hosszú évek óta kialakult kapcsolatunk van Nemes László
Hangolóval, aki évente 2-3 alkalommal látogat el óvodánkba zenés
játékos műsorával, bevonva a gyerekeket előadásába.

Kamilla bábcsoport

Évente 1 alkalommal látogatnak el óvodánkba vagy Húsvétkor,
vagy Karácsonykor. Bábelőadásuk témája vallással kapcsolatos, az
adott ünnepkörhöz igazodva.

Bóbita Bábszínház

A Bóbita Bábszínház Pécsett a Zsolnay Kulturális negyedben kapott
helyet 2011-ben. A gyönyörűen felújított Zsolnay palotában van
egy 185 férőhelyes nagyterem, egy 70 férőhelyes kamaraterem,
bábmúzeum állandó és időszakos kiállításokkal, bábkészítőkézműves terem, ahol egyszerre 30 gyermek készíthet bábot.
Óvodásainkkal alkalmakhoz, ünnepekhez kapcsolódóan látogatunk
el bábelőadásokra és bábkészítő foglalkozásra.

Természettudományi
Múzeum, Pécs

A Természettudományi Múzeum Pécs belvárosában helyezkedik el.
A múzeumnak vannak állandó és időszakos kiállításai is.
Programokban bővelkedik felnőttek, családok, gyerekek részére
egyaránt. Az elmúlt években is részt vettünk az általuk szervezett
jeles napok alkalmából tartott ismeretterjesztő és kézműves
foglalkozásokon, elnyerte a tetszésünket, így a pályázat keretein
belül is látogatást teszünk jeles napok alkalmából szervezett
foglalkozásukon.

Zsolnay Negyed- Interaktív
Varázstér

A Zsolnay Kulturális Negyed szívében található épület ma a
Látogatóközpontnak és a Labor – Interaktív Varázstér fantázianévre
keresztelt "Csodák Palotájának" ad otthont. A
természettudományos, technikai interaktív kiállítás felkelti a
gyerekekben és felnőttekben is élő kíváncsiságot, hogy szórakozva,
játszva megismertesse és megértesse a fizikai, természettudományi
jelenségeket. Számos izgalmas kísérlet kipróbálható játékos
formában, emellett egy új látványosság, a Fényterem kínál új
izgalmakat.

Planetárium

1975-ben itt nyílt az országban az első ilyen létesítmény. A digitális
planetáriumok idejében is az elsők között nyílt meg az új, 45 fő
befogadására alkalmas csillagda. Célja nemcsak a csillagászati és
űrkutatási, valamint egyéb természettudományos ismeretterjesztés
szórakoztató formában, hanem a művészetek és a történelem
csillagászati vonatkozásainak bemutatása is. Az életkori
sajátosságokat figyelembe véve nyújtanak különböző élményeket,
ismereteket a planetárium előadásai.

Zsályaliget Élménypark

A Zsályaliget Élménypark Pécstől pár kilométerre Pogány
külterületén helyezkedik el festői környezetben, mintegy 23
hektáron. Az élményparkban mindenki megtalálja a számára kedves
elfoglaltságot, legyen az kaland, szórakozás, sport, tanulás vagy
akár természetjárás. A mi érdeklődésünket az ősi népi játékok, az
agrárfarm, nomád állatkert keltette fel. A gyerekek megismerkednek
elődeink kultúrájával, életvitelével, szokásaikkal.

