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2021. évi szakmai beszámoló 
 
 
Alapítványunk elsődleges célja változatlan, így a 2021-es naptári évben is a kisgyermekek 
színvonalas, minden igényt kielégítő, az alapszintű óvodai ellátáson, nevelésen felüli 
fejlesztése volt a fő tevékenységünk a Kuckó Magánóvoda fenntartójaként. A mindennapi 
értelemben vett intézményi feladatokon túl a szabadidő tartalmas megszervezése, kitöltése, 
mind a kisgyermekek, mind pedig szüleik, családtagjaik számára kísérte végig 
tevékenységünket. Ezen kívül több szervezett programunkat, azt meghirdetve különböző 
fórumokon, elérhetővé tettük mindenki számára, akinek érdeklődési körével egyezett.  
 
Sajnos a 2021-es év nagy részét még mindig meghatározták a Covid járvány miatt megkövetelt 
intézkedések, bár már korántsem voltunk annyira nehéz helyzetben, mint a megelőző évben, 
és időnként sikerült szülőket, külsős előadókat is bevonni, felvonultatni alapítványunk életébe 
és jelenléti programokat is sikerült megvalósítanunk.   
 
A programok elsősorban a kisgyerekes családok számára voltak hívogatóak, de a célközönség 
mellett több programon a felnőtt és idősebb korosztály is nagy számban képviseltette magát.  
 

EZ TÖRTÉNT VELÜNK 2021-BEN 
 
20 éves lett a Kuckó Magánóvoda  
 
Az alapítványunk által fenntartott Kuckó Magánóvoda 20 éves fennállását ünnepelte, melyre 
egy kisfilmet készítettünk, mivel ekkor még nem lehetett több száz fős programot 
megszervezni a járványhelyzet miatt. 
 
 
 
 
 
 
Kirándulások/Kulturális Programok 
 
Az idei évben is több kirándulás, szabadtéri program színesítette a palettánkat. Voltunk 
almaszedésen, állatsimogatóban, jártunk a Fővárosi Állatkertben. Járt nálunk Gryllus Vilmos 
többször is az év folyamán és mesés koncertjeivel kápráztatta el a közönséget, a DióDuó kutya 
formáció, a Marcipán Cica bábelőadás, tartottunk könyv- és hangszerbemutatót, elmentünk a 
Vadászati Világkiállításra.  
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Folytatta színvonalas tevékenységét a Kreatív Kuckó Kör, ahol a gyerekek a megszokottól 
eltérő művészeti látásmóddal és az alkotás szabadságával ismerkednek a korosztályuknak 
megfelelő alkotó csoportokban. A húsvéti időszakban meghirdettük tojásfestő pályázatunkat, 
melyre szebbnél-szebb pályamunkák érkeztek. Tökös tökhetet tartottunk stúdió fotózással.  

 
Mikulás idejére ismét felállítottuk a Mikulás Postaládánkat, melyet használva bárki elküldhette 
kívánságait, illetve egy szobát berendezve fogadtuk a Mikulást a saját otthonához hasonló 
környezetben. A karácsonyi időszakban sajnos a járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy a 
családokkal együtt ünnepeljünk, ezért felvételről, a digitális technika segítségével adtunk 
nekik ünnepi koncertet.   
 
Mozgás/Sport 
 
Mivel az alapítvánnyal kapcsolatba kerülő gyerekek egyre több 
idegrendszeri éretlenséget, mozgásproblémát, viselkedési zavart 
mutatnak (ez sajnos egy általánosnak mondható tendencia) 
egyre fontosabbnak tartjuk a színes kínálatot a sport, a mozgás terén. Az intézményben a heti 

úszás foglalkozás, a tavaszi-, őszi időszakban a görkorcsolya 
edzések, a mindennapos testnevelés, a nevelési 
programba épített heti nagytorna, a szervezett udvari 
mozgásos játékok, az ovifoci program keretében 
megvalósuló labdarúgó edzések, a játékos labdajáték -
melynek keretében az MLSZ edzői különböző labdás 
sportok alapjaival ismertetik meg a gyerekeket-, a judo, a 
síelés, a balett foglalkozások, a gyermekjóga, a fejlesztésre 
szorulóknak a TSMT torna és a többi sportunk mindezt a 

célt szolgálják. A foglalkozások helyszínei a hatalmas tornatermünk, tornaszobánk, mászófalas 
szobánk, ovifoci pályánk.    
 
 




