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Szabó Lőrinc : Ima a gyermekekért 

 

 

 

 
Fák, csillagok, állatok és kövek,                   Csókold helyettem, szél az arcukat, 

Szeressétek a gyermekeimet!                        Fű, kő, légy párna fejük alatt. 

 
Ha messze voltak tőlem, azalatt                    Kínáld őket gyümölccsel, almafa 

Eddig is rátok bíztam sorsukat.                     Tanítsd őket csillagos éjszaka. 

 

Énhozzám mindig csak jók voltatok,            Tanítsd, melengesd te is, drága nap, 

Szeressétek őket, ha meghalok.                    Csempészd zsebükbe titkos aranyad. 

 

Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,          S ti mind, élő és halott anyagok, 

Szeressétek gyermekeimet.                           Tanítsátok őket, felhők, sasok, 

                                                                        

Te, homokos, köves, aszfaltos út,                Vad villámok, jó hangyák, kis csigák 

Vezesd okosan a lányt, a fiút.                       Vigyázz reájuk, hatalmas világ. 
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I. Gyermekképünk, bölcsődeképünk 

 

 
Gyermekképünk 

 
1.  A családi nevelést segítve, biztosítjuk a bölcsődénkbe felvett gyermekek napközbeni  

     ellátását. Az érzelmi biztonság, a nyugodt, szeretetteljes légkör nyomán gyermekeink  

     jól érzik magukat kis közösségünkben és a szülők bátran indulnak dolgozni, tudva, hogy 

     gyermekük jó helyen van. 

 

2.  A gyermek fejlődő személyiség, fejlődésére egyaránt hatással vannak  

     az öröklött tulajdonságok és a környezet tárgyi és személyi feltételei, eseményei. 

     E tényezők hatásának következtében a kisgyermeknek életkoronként és egyénenként 

     más és más testi és lelki szükségletei vannak. Differenciáltan segítjük személyiségük 

     sokoldalú kibontakoztatását.  

    Tiszteletben tartjuk emberi méltóságukat. 

     Számunkra nagyon fontos, hogy a hátrányos megkülönböztetés minden formájától 

     mentes bölcsődei nevelésben részesüljenek gyermekeink. 

 

3.  Bölcsődéseink családi házból és panellakásokból kerülnek hozzánk. Szüleik dolgoznak. 

     / Csak munkáltatói igazolást bemutató szülők gyermekeit tudjuk felvenni . / 

     Sajnos nagyon sok kisgyermek reggel korán jön, nem tudja kipihenni magát, de a  

     bölcsődében kialakított pihenősarkok, a kisgyermeknevelők rugalmassága  nap közben is 

     lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyermekek lepihenhessenek. A kicsik a nap  

     túlnyomó részét a bölcsődében töltik.  

 

 

Bölcsődeképünk 

 
1.  A bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek 

     napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. 

     A bölcsőde feladata a 20 hetes – 3 éves korig a gyermekek gondozása – nevelése, 

     harmonikus testi – szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok           

     figyelembevételével. 

     Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi, szellemi fejlettségi szintje alapján  

     még nem érett az óvodai nevelésre és ezt a bölcsőde orvosa sem javasolja, bölcsődében  

     gondozható 4. életévének betöltését követő augusztus 31 –ig.     

 

2.  Bölcsődénk többcélú, közös igazgatású intézmény / óvodával összevonva /, önálló szakmai     

egységeként működik 2007. július 1-től.  2016. szeptember 1.-től a Dr. Batthyányné    

Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde telephelyeként működik. 

     A feladat jellegétől függően hetes / 5 napos / bölcsődeként üzemel. 
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II. Helyi bölcsődei szakmai program 

 

 
A bölcsődei nevelés – gondozás országos alapprogramja az alábbi törvények, kutatások, 

módszertani levelek, szakmai értékek összességéből merített: 

 

 az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata, 

 az ENSZ Egyezmény a gyermekek jogairól, 

 az Európa Tanács Bizottsága 8-as ajánlása a tagállamok számára a napközbeni 

gyermekellátásról, 

 az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

 a 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről, 

 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó  gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosításáról, 

 9/2000.(VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról, 

 259/2002 (XII. 18) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekvédelmi vállalkozói 

engedélyezésről, 

 a pszichológiai és pedagógiai kutatások eredményei, 

 az első életéveknek a későbbi fejlődés szempontjából is meghatározó szerepének 

elismerése, 

 a bölcsődei nevelés – gondozás története alatt felhalmozott emberi és szakmai 

értékek, módszertani levelek, útmutatók, ajánlások, 

 a bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata. 

 

A mi bölcsődei  közösségünk  mindezek szem előtt tartása mellett, alapdokumentumnak 

tekinti a Bölcsődei Nevelés- Gondozás Országos Alapprogramját és a helyi 

sajátosságokra, hagyományokra építve készítette el a Helyi Bölcsődei Szakmai 

Programot. 

 

 

1.  A bölcsődei nevelés célja 

 
„ A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, 

képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan 

viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak 

változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, 

amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét.” / Bölcsődei Nevelés – 

Gondozás Országos Alapprogramja / 

Bölcsődénk minden kisgyermekre  és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet végez. 

Családbarát intézményként, szolgáltatásként bölcsődénk hozzájárul a családok 

életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. 
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2. A bölcsődei nevelés alapelvei 

 
2.1.A családi rendszerszemléletű megközelítése. 

        Elsődleges szempont a családok életének megismerése, megértése. 

A rendszerszemlélet lényege, hogy nem csak a kisgyermeket, hanem a családot is  

kiindulópontnak tekinti. Bölcsődénk tiszteletben tartja a családok szokásait, 

hagyományait, a család erősségeit, segíti az értékek megőrzését. A családlátogatások 

is jó lehetőséget biztosítanak a családok minél jobb megismerésére, melynek 

tapasztalatait rögzítik a kisgyermeknevelők. Fontosak a szülőkkel közös délutánok, 

tevékenységek pl. sütés, adventi készülődés, gyermeknapi mulatozás stb. amikor 

bekapcsolódhatnak a bölcsődei programokba. 

 

2.2. A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 

„A koragyermekkori intervenció magába foglal minden olyan tevékenységet, amely a 

kisgyermek sajátos szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja.” 

A kisgyermeknevelő feladata, hogy figyelje a gyermek egészséges fejlődését, 

esetleges lemaradását, melyet rögzít a fejlődési naplóban. 

       Azoknál a gyermekeknél ahol hiányosságokat, megtorpanást, elmaradást tapasztal  

       segíti a kompenzálást, esetleg szakember segítségét kéri. ( Szakmai Szolgáltató 

       logopédusa, gyógypedagógusa ) 

 
2.3. A családi nevelés elsődleges tisztelete 

        A gyermek nevelése a család joga és kötelessége.  A bölcsőde  szolgáltatást nyújt,    

melynek során a családi nevelés értékeire építve,  azt tiszteletben tartva vesz részt a 

gyermekek nevelésében. Lehetőség szerint igyekszünk minél több közös programot 

        szervezni a szülőkkel, hogy ők is minél jobban megismerhessék az intézmény életét. 

 

2.4. A kisgyermeki személyiség tisztelete 

        A gyermek egyedi, megismételhetetlen, fejlődő személyiség, akit különleges védelem, 

bánásmód illet meg. Kicsik, elesettek, védtelenek, ezért számunkra természetes dolog, 

hogy jogaikat tiszteletben tartsuk, segítsük szociális és kognitív kompetenciáik, 

személyiségük fejlődését. Figyelmet kell fordítani – amennyiben van ilyen – etnikai, 

vallási, nyelvi, nemi, kulturális különbözőségeikre. A másság elfogadására, 

toleranciára neveljük a kisgyermekeket. 

 

2.5.  A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe 

  A bölcsődei nevelésben meghatározó a kisgyermeknevelő szerepe. aki személyiségén 

keresztül hat a kisgyermekre és családjára. Megfelelő szakmai kompetenciával / 

szakmai tudás, aktivitás, fejlődés fenntartás, megfelelő munkatempó és 

munkavállalás/, kellő önismerettel, magas szintű kommunikációs készséggel, 

elhivatottsággal, empátiás készséggel, megfelelő magatartással, megjelenéssel kell  

  hogy rendelkezzen és forduljon a kisgyermekek és szülei felé. A picik számára 

utánozható mintát kell, hogy nyújtson kedvességével, kommunikációjával, tetteivel. 

  A szülők, mint jó szakembernek fogadják el tanácsait, kölcsönös legyen a 

kisgyermekről az információ áramlás és együttműködés. 
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    2.6.  A biztonság és stabilitás megteremtése 

      A személyi és tárgyi környezet állandósága növeli a gyermek érzelmi biztonságát. Ezt 

a célt szolgálja a „saját kisgyermeknevelő rendszer”, vagy pl. ugyanazok a  

a kisgyermeknevelők vannak végig a gyermekkel a bölcsődés időszak alatt. Fontos a 

helyállandóság, tehát  a bölcsődés időszakban végig egyazon teremben tartózkodnak. 

     A napirend egy idő után a gyermek várt és megszokott tevékenységeinek egymás utáni 

     sorrendjét, a kiszámíthatóságot jelenti 

     A biztonságos, szeretetteljes környezetben a kisgyermek jól érzi magát és szeret  

     bölcsibe jönni. Persze új helyzetekhez, helyekhez is igyekszünk őket hozzászoktatni pl. 

heti 1 alkalommal a nagyobbak átmennek az óvoda tornaszobájába mozogni, vagy 

használják a sószobát. Ha a kisgyermeknevelőhöz meg van a kötődése a 

gyermekeknek és bíznak benne, akkor már fokozatosan hozzá lehet szoktatni őket új 

dolgokhoz. 

 

  2.7.    Fokozatosság megvalósítása 

A bölcsődei nevelés bármely területét nézzük, nagyon fontos a fokozatosság. Az új 

helyzetekhez való alkalmazkodás, a változások elfogadása, új dolgok, helyzetek 

megismerése, szokások kialakítása, mind csak lassan és fokozatosan történhet. 

A bölcsődei szülővel történő beszoktatás, önállóságra  nevelés étkezésnél, 

kézmosásnál, öltözésnél stb, biliről leszoktatás, új játék használata stb. nagyon sok 

példát lehetne hozni ahol fontos a fokozatosság megvalósítása. 

 

   2.8.  Egyéni bánásmód érvényesítése 

     A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori és egyéni  

     sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi állapotát / fizikai, pszichés, hangulati / 

     figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. Hiszen minden gyermek más és más, 

     hangulatuk, egészségük, bármely pillanatban megváltozhat. 

     Fontos a pozitív gyermeki megnyilvánulások megerősítése, elismerése, a felnőtt 

     őszinte érdeklődése, figyelme  a kisgyermek jelzései, beszéde iránt. A gyermek  

     fejlődését mindig saját magához képest kell értékelni, megítélni. 

     Nemcsak az életkort, de az egyéni szükségleteket is figyelembe kell venni és ennek 

     megfelelően kell differenciálni a feladatadásnál és az elvárások során is. 

 

    2.9. Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége 

           A gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelésnek és gondozásnak  egységet 

kell alkotnia. A gondozás szűkebb a nevelés tágabb fogalom, hiszen a gondozás 

minden helyzetében nevelés folyik, de a nevelés lehetőségei nem csak a gondozásra 

korlátozódnak, hanem a bölcsődei élet minden területére. A gyermeki önállósodási 

folyamatot nagyban elősegítik a gondozási feladatok végzése, melyet eleinte teljes 

mértékben a kisgyermeknevelő végez, majd lassan bevonja a bölcsődéseket is a feladat 

elvégzésébe. 

 

  2.10. A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása 

            A kora kisgyermekkor kiemelt jelentőségű, hiszen ebben a korban alapozódnak meg a 

kognitív, érzelmi és társas kompetenciák. Biztosítani kell, hogy a gyermekek minél 

több élményhez jussanak, sokrétű tapasztalatot szerezzenek, kielégítsük 

kíváncsiságukat, átéljék a spontán tanulás örömét. Fontos, hogy megtanulják az 

egymáshoz való alkalmazkodást, a segítést, a szeretet, ölelés fontosságát, a türelmet. 
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            Pozitív visszajelzésekkel segítjük a gyermekek önállósodási folyamatához, a 

tevékenységek végzéséhez a kedvet, a kitartást.  Többféleképpen motiváljuk őket a  

            játék, mozgás, alkotó tevékenységek, tanulás során, hogy kíváncsiságukat minél 

tovább fenntartsuk. 

 

 

3. A bölcsődei  nevelés feladatai 
      

3.1. A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése 
 

-  A család erősségeinek megismerése, támogatása. 

- A családi és bölcsődei nevelés összhangjának megteremtése. / egyenrangú felek, 

kölcsönös bizalom, cél a gyermek harmonikus fejlesztése / 

- Szoros együttműködés, kommunikáció. 

- A gyermek igényeinek, szükségleteinek megfelelő fejlesztés. 

- Differenciált, egyéni bánásmód a kisgyermekkel. 

- A kisgyermeknevelő, mint szakember adja át ismereteit a gyermekneveléssel, 

fejlődéssel kapcsolatban. 

- A családok támogatásának módszereit, lehetőségeit ki kell használni. / családlátogatás, 

napi kapcsolattartás, szülőcsoportos megbeszélések stb / 

 

3.2. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása. 
 

- Egészséges és biztonságos, balesetmentes környezet megteremtése. 

- A gyermek egészségének védelme.  Pl. Beteg gyermek hazaküldése, folyadékpótlás. 

- Egészséges életmód szokásainak kialakítása.  Pl. levegőztetés, séta a szülővel, sok 

mozgás,  

- A testápolás, az alapvető higiénés szokások alakítása. Pl. szobatisztaságra nevelés, 

a kézmosás fontossága stb. 

      -     A gyermekek gondozási feladatainak ellátása pl. réteges öltözködés, a helyes étkezési 

            szokások alakítása  stb. 

      -     Egészséges táplálkozás / sok zöldség, gyümölcs, kevés cukor, só, stb / 

      -     A gyermekek mozgásigényének kielégítése, fejlesztése. / megfelelő eszközök  

             biztosítása, hely, idő,  játékos gyakorlatok / 

       -    Az óvodai tornaszoba, „mozgókuckó”, térköves terület kihasználása / rossz időben / 

       -    A környezethez való alkalmazkodás segítése. 

       -     A sószoba lehetőségeinek kihasználása. 

       -    A legnagyobb „ játéksarok” a szabad természet, mely a tiszta levegőn kívül, sok 

            lehetőséget kínál a szabad játékra, az egészséges testi fejlődés elősegítésére. 

       -    Szükség esetén speciális szakember bevonása./ gyermekorvos, gyógypedagógus,  

            pszichológus stb. /    

         

       3.3.  Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése 

            

            -  A kisgyermeknevelő – gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó,  

               kapcsolat kialakítása. 

            -  A bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek leküzdése, derűs, vidám légkör  

               kialakítása. / beszoktatás / 
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            -  A gyermek egyéni szükségleteinek kielégítése, az én tudat egészséges fejlődésének  

               segítése. Pl. simogatás, odabújás, nézze meg magát a tükörben stb. 

            -  A társas kapcsolatok alakulásának segítése pl. játszótárs keresés. Az együttélés  

               szabályainak elfogadtatása pl. a játékokat meg kell osztani egymással. 

               A másik iránti nyitottság, empátia, tolerancia fejlődésének segítése pl. mindenkit 

               meg kell hallgatni, meg kell várni az ügyetlenebbeket stb. 

            -  Az erkölcsi értékek jelentőségének megalapozása:  segítőkészség, együttérzés, 

               figyelmesség / segíts a társadnak, vigasztald meg, vedd fel a leesett játékot stb. 

            -  Minél több lehetőséget kell teremteni a közös élmények szerzésére pl. bábozás, 

                közös udvari játék, diavetítés stb. 

            -  Az érzelmi fejlődés szempontjából meghatározó  a gyermekkel foglalkozó  

                kisgyermeknevelő viselkedése. A bölcsődés számára ez a követendő modell. 

            -   Fontos a kommunikációs kedv felébresztése és fenntartása. /meghallgatás, figyelem 

                kérdéseikre adandó válaszok. 

           -   Az érzelmi fejlesztés során alakul ki a szépre, jóra való odafigyelés, nyitottság 

               a természeti és társadalmi értékeink iránt. 

            -  A kisgyermekek gyakori dicsérete, ösztönzése, nagyon fontos, hiszen ezáltal kap  

                nagyobb kedvet a feladatok elvégzéséhez. 

            -  A lassabban fejlődő, érzékszervi vagy mozgássérült gyermekek iránt alapozódjon  

               meg a gyermekek szociális érzékenysége. Segíteni kell őket, támogatni, nem szabad 

nevetni rajtuk stb. A kisgyermeknevelők a hátrányos helyzetű, elhanyagolt 

gyermekek esetében többlet-törődéssel igyekezzenek kompenzálni a hátrányaikat. 

 

 

      3.4. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

           

            -  A gyermek életkorának és érdeklődésének megfelelő változatos tevékenységek  

                biztosítása, melynek során tapasztalatokat szerez saját magáról és az őt körülvevő 

                környezetről. 

            -   Az érdeklődés kialakulásának, fennmaradásának, erősödésének és bővülésének 

                 segítése. 

            -   Az önálló aktivitás és kreativitás támogatása.  Pl. A gyermek játékötleteinek  

                önálló kezdeményezéseinek elfogadása. 

            -   Folyamatos ismeretnyújtás, a gyermeki kérdések kielégítése.  

  -  A közös tevékenységek során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták  

                 nyújtása. 

  -  A szabad játék és a különböző tevékenységek során a gyermekek folyamatos,  

                játékos fejlesztése. 

   - A gyermek tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, támogatása,  

                bátorítása, elakadás esetén segítése. 

              - Önálló véleményalkotásra, döntésre, választásra való képessé válás segítése. 

   - Bölcsődénk szakmai programjának kiemelt területe a természet, a környezet  

                megismerése. A természet szépségeinek megláttatása, színes kincsek, termések 

                gyűjtése, az évszakokhoz kapcsolódó versek, mesék, játéktémák. 

   - A gyermeki önkifejezés lehetőségeinek megteremtése során, fontos a kisgyermek- 

nevelők tiszta, szép, hangsúlyos beszéde, mesélése, verselése, mellyel 

megalapozzák a gyermekek beszédkedvének kialakulását is. 
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4. A bölcsődei nevelés főbb helyzetei 
4.1.   Tanulás 

 

        A bölcsődében a tanulás fogalmát a legtágabb értelemben értelmezik.  

        „ Tanulás minden olyan tapasztalat-, illetve információszerzési folyamat, amely tartós 

változást idéz elő a viselkedésben, illetve a gondolkodásban, valamint elősegíti, hogy a 

gyermek megismerje önmagát és környezetét.” / Alapprogram / 

      A tanulás irányítója a kisgyermek kíváncsisága, mely arra ösztönzi, hogy mindent 

kipróbáljon, mindent megnézzen, megtapogasson. A spontán szerzett tapasztalatok, 

információk, mind a gyermek tanulását segítik. A tanulás formái bölcsődében: Az 

utánzás, spontán játékos tapasztalatszerzés, kisgyermeknevelő és gyermek interakcióból 

származó ismeretszerzés és szokáskialakítás. A teljesítmény elváráshoz kötött, erőltetett 

       ismeret gyarapításnak a bölcsődében nincs helye. 

       A beszéd, a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A gyermekek többsége a 

bölcsődében kezd el beszélni. 

 

4.2. Gondozás 

 

       A gondozás célja a gyermek testi szükségleteinek  kielégítése, melynek során bensőséges  

       interakciós helyzet jön létre gyermek és a kisgyermeknevelő között. A felnőttel való 

kommunikáció érzelmi töltése, kihatnak az önelfogadásra, a személyiség egészséges 

alakulására. 

       A gondozási feladatok napi szintű végzése szokásokat alakít ki és segíti a gyermek 

       önállósodási folyamatát. Fejlődése során egyre aktívabban vesz részt gondozási 

helyzetekben, lehetősége van a többszöri próbálkozásra. Próbálkozásait a felnőtt 

megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza, ami növeli a kicsi kedvét a továbbiakban is.  

       Lényeges, hogy elegendő idő álljon a kisgyermek rendelkezésére a feladat elvégzéséhez. 

 

     Területei:   -  Pelenkázás, biliztetés, WC használatra nevelés 

                       -  Kézmosás megtanítása, szükség esetén a gyermek teljes lemosása. 

                       -  Réteges, évszaknak megfelelő öltöztetés, nagyobbaknál részfeladatok 

                          gyakoroltatása pl. póló felhúzás. 

                       -  Az etetéstől az önálló evőeszköz használattal történő étkeztetés 

                          megvalósítása. 

 

 A kisgyermeknevelő fontos feladata:     -  A gyermek állandó megfigyelése, biztatása. 

                                                                 -  Támogató segítése. 

                                                                 -  Dicséret, jutalmazás / ölelés, puszi, apróság,  

                                                                     nem édesség, / 

                                                                 -  Pihenősarok kialakítása. / le tudjon feküdni a  

                                                                    kisgyermek, ha fáradt. álmos / 

                                                                 -  Sikertelenségért nincs elmarasztalás. 

                                                                 -  Folyamatos, pozitív érzelmi töltésű kommunikáció 

 

4.3. Játék 

        

A gyermekkor legalapvetőbb és legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a játék. A  

      játék során a kisgyermek észrevétlenül is rengeteg új ismeretet, tapasztalatot szerez, mely  
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      elősegíti testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődését. A játék a kisgyermek elemi  

      pszichikus szükséglete, melynek során kivetíti az őt ért benyomásokat, sérelmeket,  

      örömöt, bánatot. A legfontosabb a szabad játék, amikor a gyermek számára nem az  

      eredmény, a teljesítmény a fontos, hanem maga a tevékenység, a folyamat pl. mászik 

      a szőnyegen. A kisgyermeknevelő feladata ebben az esetben, hogy hagyja a játékot, persze  

      kísérje állandó figyelemmel, szükség esetén segítse,  korlátozás csak a gyermek  

      biztonsága érdekében történjen. 

      A bölcsődés gyermek játékát az eszközök egymásra rakosgatása, játékok húzogatása, 

      tologatása, mozgások / csuszások, mászások, futás, ugrálás /, konstruálás, könyvek  

      nézegetése, egyszerű szerepjátékok jellemzik pl. főzés/ 

 

      A kisgyermeknevelő  feladata :   -  Utánozható mintát nyújtson a játéktevékenységre. 

                                              -  Kezdeményező, segítő, bevonható legyen a játékba. 

                                              -  Biztosítsa a megfelelő játékeszközöket a csecsemő, tipegő 

                                                 és nagycsoportos gyermekek részére. 

                                              -  Biztosítson elegendő helyet pl. mozgásos játék esetén. 

                                              -  Tegye lehetővé a „ kuckók” kialakítását a játékhoz. 

                                             -  Jelenléte tegye lehetővé a gyermekek közötti játékkapcsolatok 

                                                 alakulását. 

                                              -  Ötleteivel, javaslataival színesítse a játékot. 

                                              -  Segítse a gyermekek játszótársának, baráti kapcsolatának  

                                                  kialakulását. 

                                              -  Csoportos játékok szervezése során, segítse a közös élmények  

                                                 átélését. 

                                              -  Derűs, vidám hangulatot teremtsen a játéktevékenységek során.              

                                              -  Személyisége, kedvessége ragadja magával a gyermekeket. 

4.4  Mozgás 

 

       Bölcsődés korban a mozgás alapvető formái alakulnak ki és fejlődnek. Rendkívül nagy 

a mozgásigénye a bölcsődés gyermeknek, melyet ki kell elégíteni. A kisgyermeknevelő   

feladata, hogy biztosítson megfelelő helyet, időt, eszközt a gyermekek sokoldalú 

mozgásfejlesztéséhez. A játékeszközök keltsék fel a kisgyermek érdeklődését, hogy 

minél többet mozogjon rajta.  A kisgyermeknevelő használja ki a csoportszoba, az udvar 

és az óvodai tornaszoba adta lehetőségeket. Fontos szempont, hogy a környezet és a 

játékok balesetmentesek legyenek. Teremtsen minél több lehetőséget  a szabad mozgásra, 

a különböző mozgásfajták gyakoroltatására. Csúszásmentes cipő használata garantálja, 

hogy ne csússzanak  el a csoportban 

       Csecsemőknek hempergőben kell megfelelő helyet biztosítani a mászáshoz, kúszáshoz. 

       Sáros időszakban a terasz és az óvodai térkővel lerakott terület ad lehetőséget a szabad 

       mozgásra.  

 

4.5. Mondóka, ének 

 

      Sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre adjon lehetőséget a kisgyermeknevelő 

       Spontán dúdolgatás, ritmikus szövegek mondogatása, éneklése, környezet hangjainak  

       megfigyeltetése, dallam és ritmushangszerek hallgatása, majd megszólaltatása, közös 
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éneklés. A kisgyermeknevelő felelőssége a zenei anyag kiválasztása, mely alkalmazkodik 

a gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, érzelmi, hangulati állapotához. 

Fontos, hogy felkeltsük a kisgyermekek zenei érdeklődését, formáljuk esztétikai  

       érzéküket, zenei ízlésüket. Az ismétlődések, játékos mozdulatok megerősítik a zenei 

élményt és fejlesztik a gyermek zenei emlékezetét. 

A zene szeretetére nevelést nem lehet elég korán elkezdeni.  

       Segítsük a népi játékok, népdalok, néphagyományok megismerését már a bölcsődés korú  

       gyermeknél is. A közösen átélt élmények nyomán megalapozódik a zenei anyanyelv. 

 

4.6. Vers, mese 

       A vers, mese nagy hatással van a gyermek érzelmi és értelmi fejlődésére. Különösen a  

      mesék váltanak ki nagyon sok érzelmet a kisgyermekekből, örömet, bánatot, dühöt,  

szánalmat stb. Fontos, hogy a kisgyermeknevelő mindig a gyermekek életkorának 

megfelelő meséket válassza, népi vagy egyéb irodalmi művekből. Ha teheti meséljen 

napjában  többször is, a rövidebbeket tanulja meg kívülről. A közös mesélés, verselés 

élménye segíti a szókincs kialakulását, emlékezet, képzelet fejlődését. 

       Nézegessenek képeskönyveket, hogy az illusztráció is gyönyörködtesse a gyermeket. 

       Űljön le a kisgyermeknevelő a szőnyegre a gyermekek közé, hogy minél közelebbi  

        legyen a kapcsolat, a szemkontaktus. 

       A versek, mondókák nyomán fejlődik ritmusérzékük, melyet mozgással is kísérhetnek. 

A bensőséges kommunikációs helyzetek, az ágy melletti mesélés, ölbe vétel során 

mondókázások segítik a kisgyermek alapvető érzelmi biztonságát. 

 

4.7. Alkotó tevékenységek 

 

      Az öröm forrása maga a tevékenység, az önkifejezés legyen. A  kisgyermeknevelő  

biztosítson megfelelő helyet és eszközöket a gyermekek változatos tevékenységéhez. 

       Legyen hozzáférhető helyen a papír, a színes ceruza. 

Segítse az eszközhasználat megtanulását, a különböző technikai megoldások elsajátítását 

pl. ragasztás, tépés, festés stb. 

       A gyermekek ruházatának védelme érdekében kérjen a szülőktől „apa inget vagy pólót”. 

       A gyermekek alkotásait csoporton belül meg kell őrizni egy gyűjtőben, hogy később  

       a szülők is megnézhessék. Ha lehetőség van rá a csoportban kiállítást is lehet készíteni. 

Az  alkotásból fakadó öröm, az alkotások elismerése, megbecsülése, pozitív hatással van 

a gyermek személyiségfejlődésére. A leggyakoribb alkotó tevékenységek a bölcsődében:  

firkálás, gyurmázás, ujjfestés, vastag ecsettel festés, gyűrés, tépés. 

 

4.8. Egyéb tevékenységek 

 

       Önként vállalt tevékenységekről van szó, melyből a gyermek bármikor kiléphet vagy  

       bekapcsolódhat. A fontos az együtt végzett közös feladat pl. mandarin tisztítás, seprés, 

       asztalterítő felrakása étkezés előtt. Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös  

       előkészítéséhez, megoldásához kapcsolódnak pl. virágöntözés, babafürdetés, bútorok 

       lemosása, sütés, gyümölcssaláta készítés stb. Az öröm forrása az „ én csinálom” élménye. 

       Kezd kialakulni az együttműködés, a feladatok megosztása, az egymásra figyelés. 

       Reggel már tudják aznap kinek lesz szülinapja, mert hozza a gyümölcsöt és a nasit, de 

       azt is tudják, hogy fel kell köszönteni. 

       Ide tartozik a környezet aktív megismerése is, mely programunk kiemelt eleme. 
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 A legnagyobb „játéksarok” a szabad természet, a legérdekesebb játékokat, játékszereket 

kínálja : minden bokor, park, erdő, az udvar zugai, a nyíló virágok, a daloló madarak, a 

csodálatos alakokat öltő felhők. 

 

   

5.   A bölcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételei 

 
5.1. „ Saját kisgyermeknevelő” – rendszer 

 

      A biztonság és a stabilitás megteremtésének szabályán alapul. 

      A személyi állandóságot segíti a bölcsődei élet során a saját kisgyermeknevelő rendszer. 

      A csoport gyermekei megoszlanak a csoportban dolgozó 2 kisgyermeknevelő között. 

      5 – 6 gyermek tartozik egy kisgyermeknevelőhöz, akiket ő szoktat be és kísér 

figyelemmel, nevel napi szinten. Az ölelkezési időben / amikor mindkét  

      kisgyermeknevelő jelen van,  idejét elsősorban a „ saját gyermekei” nevelésére, 

       gondozására fordítja. A rendszer előnye, hogy több figyelem jut minden  

       gyermekre, számon lehet tartani az egyéni igényeket, problémákat, jobban számon- 

       tarthatók a fejlődési állomások, hiszen a saját kisgyermeknevelő vezeti a gyermekről a  

       feljegyzéseket, törzslapját, az üzenő füzete, fejlődési naplót. 

 

5.2. Gyermekcsoportok szervezése 

 

       A bölcsődei gyermekcsoportok létszámát jogszabály határozza meg /6/2016(III.24.) 

       EMMI rendelet, melynél több gyermek szakmailag nem fogadható el. A biztonság és  

       stabilitás elve alapján fontosnak tartjuk, hogy a bölcsődébe járás teljes ideje alatt a  

       gyermek ugyanabba a csoportba járjon és lehetőleg ugyanazok legyenek a 

kisgyermeknevelői. Életkor szerint homogén és vegyes csoportok is 

       is előfordulnak bölcsődénkben, bár tudjuk, hogy szakmailag támogatottabb a homogén  

       csoport, de azt előre nem tudjuk pontosan kiszámítani, hogy év közben mennyi kicsi, 

       vagy 2 éves iratkozik. Az egyéni különbségek kezelése a homogén csoportban  könnyebb 

 

5.3. Tárgyi feltételek 

 

     A bölcsőde épülete 40 fő bölcsődés korú gyermek befogadására lett kialakítva 1973-ban. 

     A gyermekek elhelyezése 4 csoportban történik /csecsemő, tipegő, és két nagyobb csoport/  

     A csoportszobák berendezése a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálják.  A benne  

     lévő bútorok megfelelnek a gyermekek testméreteinek. A nagyméretű szőnyegek  

     lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyermekek balesetmentesen  csúszhassanak,  

     mászhassanak kedvükre.  A játékkészlet nyitott játékpolcokon, tárolóedényekben van  

     elhelyezve. Az alapjátékokon túl minden egyes korosztály játékai megtalálhatók a  

     bölcsődében. Cseréjük, pótlásuk folyamatosan történik. Beszerzésüket egészségügyi és  

     pedagógiai szempontok is befolyásolják. Pl. könnyen tisztítható legyen, több fajta 

     tevékenységre lehessen használni, fontos a színe, formája, nagysága. 

     Játszókert, terasz is tartozik az épülethez, mely nagyon jó lehetőséget biztosít a gyermekek 

     szabadban történő mozgásigényének kielégítésére.  Az udvaron homokozók, faházikók, 

     rugós játékok is helyet kaptak. A környezetbarát, fa udvari játékok beszerzésére 

     törekszünk a jövőben is. A tárgyi feltételek tekintetében igyekszünk megfelelni a  

     Bölcsődei Nevelés – Gondozás Országos Alapprogramja által meghatározott felszerelési 
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     jegyzékben foglaltaknak.  

     A Bölcsőde működési engedélye 2015.-től 48 férőhelyre szól. A csoportokban 

gyermekenként a 3 négyzetméter biztosított. 

 

  

5.4. Személyi feltételek 

      

     A bölcsődei feladatellátás egyik fontos alapfeltétele a személyi állomány biztosítása. 

     A bölcsődében a nevelő - gondozó munkát a kisgyermeknevelők végzik, jelenlétük fontos 

     az egész napi működés során.  

     A kisgyermeknevelők száma 9 fő, melyből 1 bölcsődevezető  

     Végzettségüket tekintve:                

                                                2 fő csecsemő és gyermekgondozó 

                                                1 fő  egészségügyi szakgondozó   (54) 

                                                4 fő  kisgyermekgondozó-nevelő   ( 54) 

                                                1 fő  csecsemő és gyermeknevelő, gondozó (55 ) 

                                                1 fő pedagógus végzettségű 

 

     Az alkalmazotti létszám további tagjai:        

 

                                                 2 fő takarítónő 

                                                 1 fő mosónő 

                                                 1 fő karbantartó 

5.5  Napirend 

 

       A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend, segíti a gyermekek szükségleteinek, 

      igényeinek kielégítését, a folyamatos gondozási tevékenységek ellátását, megteremtve a     

      biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot. A napirenden belül fontos az egyes gyermekek  

      igényeinek figyelembe vétele, a lehetőség biztosítása az önállósodási folyamatokra, de 

      emellett áttekinthető rendszer kell hogy legyen, kiszámíthatóak legyenek az 

      események /  pl mikor esznek, mikor mennek az udvarra / , és kiiktatódjon a felesleges  

      várakozási idő. 

       A napirend kialakítását nagymértékben befolyásolja  a gyermekcsoport életkori    

       összetétele, fejlettsége / ha ügyesebbek, kevesebb idő is elég egy tevékenységre / ,  de 

       fontos tényező a napirend kialakításánál a csoportlétszám,  az időjárás, az évszakok, a       

       bölcsőde nyitva tartása, a gyermekek neveltségi szintje stb.     

Kialakításának további feltételei a személyi állandóság „ saját kisgyermeknevelő 

rendszer”, a tárgyi feltételek megteremtése, jó munkaszervezés, a kisegítő személyzet 

összehangolt munkavégzése, a gyermekek otthoni életritmusának figyelembe vétele. 

 

6.    Családok támogatásának módszerei és lehetőségei 
 

A családi nevelés elsődlegességét szem előtt tartva, a bölcsődei nevelés a családi 

nevelésre épül. Az eredményes, gyermekek érdekeit szem előtt tartó kapcsolattartásnak, 

együttműködésnek többfajta módszere, lehetősége van a kisgyermeknevelő és családok 

között. Nagyon fontos a partneri viszony. 
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6.1. A családlátogatás 

 

A családlátogatás az egyik formája a szülő-gyermek-kisgyermeknevelő  

kapcsolattartásának. Javasolt, hogy az első családlátogatásra a gyermek bölcsődébe 

kerülése előtt kerüljön sor, hogy a kisgyermeket otthoni környezetében ismerhessék meg 

és úgy jöjjön bölcsődébe, hogy már ismerősként tekintse a kisgyermeknevelőt. A 

családlátogatás lehetőséget nyújt arra, hogy a családot jobban megismerjék, a szülők 

pedig informálódjanak a bölcsődei életről. Bizalmi kapcsolat alapozódik meg  a 

családlátogatás során, hiszen a szülő által elmondottakat, nem adhatja tovább  a 

kisgyermeknevelő és ez lesz a feltétele a későbbi jó együttműködésnek. 

Később is végezhet a kisgyermeknevelő családlátogatást, akár  megváltozott személyi 

feltételek, lakhatás, vagy a gyermekkel való probléma megbeszélése céljából. 

Sajnos az utóbbi időben vannak olyan családok, akik nem szívesen veszik, hogy a 

kisgyermeknevelők belelátnak otthoni életükbe, ezért elutasítják a látogatást. A 

kisgyermeknevelő feladata, hogy kedvességével a szülővel való jó kapcsolat 

kialakításával később érje el ezt a feladatot, hiszen az együttnevelés miatt nagyon fontos, 

hogy a gyermek otthoni közegét is ismerjék. 

 

6.2.  Beszoktatás ( adaptáció) – szülővel történő fokozatos beszoktatás 

         
     A kisgyermek fokozatos megismertetése az őt körülvevő idegen környezettel,  

      felnőttekkel. A szülővel közös, kb. 2 hétig tartó fokozatos beszoktatás módszerének  

     lényege, hogy a gyermek számára biztonságot ad, hogy eleinte a szülő is ott van vele 

     a bölcsődében, együtt játszanak az új játékokkal, ismerkednek a felnőttekkel, az új  

          környezettel, kezdetben ő végzi a gyermekkel a gondozási feladatokat. A 

kisgyermeknevelő fokozatosan veszi át a szülőtől a gondozási műveleteket és a szülő 

hosszabb, rövidebb időre elhagyja a csoportot. Lassan a gyermek és a „saját 

kisgyermeknevelő” között kialakul  egyfajta érzelmi kötődés, mely segíti a gyermek  

„leválását” az anyukáról. apukáról.  

      A kisgyermeknevelő egy időben csak maximum 2 gyermeket szoktat. Ezért a bölcsődei 

beíratás után célszerű beszoktatási tervet készíteni. / Akinek sürgős, azokat előre venni / 

     A módszer segítségével csökkennek a gyermek beilleszkedését kísérő negatív tünetek,  

     mint pl. sírás, tiltakozás, étvágytalanság, alvászavar.  

     A szülő is nyugodtabb, hiszen belelát a bölcsőde munkájába, kicsit közelebbről is  

     megismeri a gyermekével foglalkozó felnőtteket. 

 

6.3. Napi kapcsolattartás 

 

     A napi kapcsolattartás célja a rövid, kölcsönös információcsere a kisgyermekről. 

 Reggel a szülő tájékoztatja a kisgyermeknevelőt a gyermek alvásáról, ébredéséről, milyen 

a kedve, evett-e reggelit stb, délután az átadó kisgyermeknevelő ad információt a gyermek 

napi tevékenységéről, kivel játszott, jó-e a kedve, evett-e, betegnek tűnik stb. 

A pozitív dolgokat mindenképpen el kell mondani, de finoman, tényszerűen a negatív 

eseményekről is tájékoztatást kell adni. Pl. megütötte a társát. 

A rövid információátadás során működjön a kisgyermeknevelő megosztott figyelme, 

vagyis minden gyermeket kövessen a szemével, hogy konfliktus, baleset esetén azonnal be 

tudjon avatkozni és ne legyen nagyobb baj. A kisgyermeknevelő a gyermekcsoportot soha 

nem hagyhatja magára ! 
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6.4. Egyéni beszélgetés 

 

     Hosszabb megbeszélést igénylő kérdések, nevelési problémák, a kisgyermek fejlődését 

érintő tájékoztatás, mely hosszabb ideig tartó átbeszélést, átgondolást igényel. 

     A kisgyermeknevelő munkaidején kívülre szervezett beszélgetést kezdeményezheti  

bármely szülő, kisgyermeknevelő, bölcsődevezető. Amennyiben a szakmai kompetencián 

túlmenő kérdésről van szó, egyéb szakember közreműködése is kérhető pl gyermekorvos, 

gyógypedagógus stb. 

 

6.5. Szülőcsoportos beszélgetések 

 

     A szülőcsoportos beszélgetések ajánlott száma az Országos Alapprogram szerint 3 

alkalom. Témája a bölcsődei gyermekcsoportokba járó szülőket foglalkoztató kérdések, 

aktuális nevelési témák. A szervezett tematikus beszélgetéseket a kisgyermeknevelők 

vezetik, irányítva egymás meghallgatását, a problémák felvetését, kérdések feltételét. 

     Megosszák egymással a tapasztalataikat, a helyzetkezelési módokat, konfliktuskezelési 

sikereiket stb a résztvevők, majd továbbgondolják, lehetőség szerint legközelebb ők is 

alkalmazzák a hallottakat. A kisgyermeknevelőktől kapott megerősítések, pozitív nevelési  

     információk,  befolyásolhatják a szülők nevelési szokásait. Lehetőség van a  

beszélgetéseken a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő játékok javaslatára is. 

     / Vagy elmondják mivel szeret játszani a bölcsődében / 

 

6.6.  Szülői értekezlet 

 

A szülői értekezlet a gyermekcsoportba tartozó gyermekek szüleinek a tájékoztatását, a 

csoportra vonatkozó információk átadását, valamint a gyermekeket érintő közös döntések 

meghozatalának elősegítését szolgálja. Egy nevelési éven belül / szeptember 1.-től 

következő év augusztus 31-ig / 3 értekezlet tartása javasolt. Célszerű beszoktatás előtt, a 

beszoktatást követően és a nevelési év vége felé. Különleges helyzetekben pl. intézmény 

átalakítás, szülői kérés stb. rendkívüli szülői értekezletet is össze lehet hívni. 

A közös szülői értekezletek témája lehet egészségügyi előadás, logopédiai segítés stb. 

 

6.7. Indirekt kapcsolattartási formák  
 

A direkt felsorolt kapcsolattartási formákat jól kiegészítik az indirekt kapcsolattartási 

formák. A legtöbb információt tartalmazó forma az intézményi honlap, mely közös az 

óvodával. /matyasovi.hu/  Programokat, meghívókat, képgalériát is tartalmaz. 

A hirdetőtáblára, ajtóra  kitett  információk a napi élet eseményeit, a nevelés nélküli 

munkanapokat, nyári leállást, fényképezést, műsorokat, ünnepeket stb tartalmaznak. 

Fontos időpontokat is írásban jelölünk, így tovább láthatják a szülők, nem felejtik el. 

„A szó elszáll, az írás megmarad” mondja a mondás, de ezt mi is így gondoljuk, 

tartósabbak azok az információk, amik írásban kerülnek eléjük. 

 

7.  A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató kapcsolatrendszere 
       

       A bölcsődei hálózat fontos intézményei, szakmai központjai a regionális módszertani 

       bölcsődék, melyeknek feladata a szakmai működés segítése, folyamatos figyelemmel  

       kísérése. A szakmai munka fejlődését, a tudásmegosztást segíti a bölcsődék közötti  
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  együttműködés. Kapcsolatot tartunk Szombathelyi, Szentgotthárdi bölcsődével.    

       Szakmai kérdésekben konzultálunk, ha szerveznek részt veszünk továbbképzéseiken. 

 

A  Mátyás Király Utcai Tagóvodával, mellyel 2007-től összevontan működik a       

bölcsőde nagyon jó és kölcsönös a kapcsolat. Az óvónők programokat szerveznek a 

bölcsiseknek pl. Karácsonyra Betlehemezés vagy Gyermeknapra bábozás stb. Részt 

vesznek egyéb programokon is pl. mesejáték, melyet az ovisok adnak elő. Az 

alkalmazottak kölcsönös látogatásokat végeznek, a kisgyermeknevelők átviszik az oviba 

ismerkedni a bölcsődéseket, az óvodapedagógusok  megnézik a hozzájuk beíratott 

kicsiket stb. Sajnos a székhely óvoda és a Dienes Lajos Utcai Tagóvoda nem látogat el a 

bölcsődébe, inkább csak a saját programjaikra hívja a szülőket és a gyerekeket.  

                  
       Bölcsődénk fenntartója : Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó 

                                                Társulás 

                                                9900 Körmend, Szabadság tér 7. 

 

       Egészségügyi tevékenység feletti szakfelügyelet : 

                                        Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg         

                                        illetékes megyei intézetének tisztiorvosa        

 

       A bölcsődeorvos megbízási szerződés alapján foglalkoztatott Dr. Bárány Zsuzsanna 

       A Védőnői Szolgálat szakembere tisztasági vizsgálatokat végez az intézményben és 

       segítik a törzslapok kitöltését. 

       A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal az összevont intézmény gyermekvédelmi 

       felelőse tartja a kapcsolatot. 

       A Gyámhatósággal szerencsére csak ritkán kell értekeznünk bölcsődés gyermekek  

       ügyében. 

 

       Az összevont intézményben a gyermekétkeztetést a SODEXO Magyarország KFT végzi. 

       A bölcsődének helyben főznek, nincs tejkonyhánk. 

 

8.    Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások 
 

A bölcsőde az alapellátás mellett családtámogató szolgáltatásokat is szervezhet pl. 

játszócsoport, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel, stb. 

       Bölcsődénk jelenleg nem nyújt alapellátáson kívüli szolgáltatást. 

 

9.   Dokumentáció 
 

A bölcsődei kisgyermeknevelő a gyermek fejlődésének nyomon követése és a fejlődési 

folyamat figyelemmel kísérése céljából dokumentációt vezet. 

       A dokumentáció soha nem szolgálhatja a gyermek minősítését. 

       A dokumentáció vezetésénél fontos szempont: a tárgyilagosság, a szempontok,  

       kritériumok, a hitelesség, rendszeresség és a folyamatosság. 

A dokumentáció vezetésénél a személyiségi jogokat, valamint az adatvédelmi 

szabályokat figyelembe kell venni.  

A kisgyermeknevelő heti 5 órát adminisztrációra, felkészülésre, szülőcsoportos 

foglalkozások megtartására , díszítésre, családlátogatásra köteles fordítani. 
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A kisgyermeknevelők által használt kötelező dokumentumok:  

- csoportnapló 

- bölcsődei egészségügyi törzslap 

- fejlődési napló /a gyermek 1 éves koráig havonta, később negyedévente vezetve/ 

- üzenő füzet 

- percenti tábla 

- a gyermekekről vezetett napi jelenléti kimutatás 

 

10.A fejlődés leggyakoribb jellemzői bölcsődéskor végére 
 

- A gyermek belső érése, a családi és bölcsődei nevelés együttes eredményeként eléri az 

óvodai életre való alkalmasságot, fejlettségi szintet. 

- Az óvodai életre való felkészültségnek testi, lelki és értelmi kritériumai vannak, ezek  

közül egyik sem elhanyagolható, mindegyik egyformán szükséges. 

- Egyedül étkezik, öltözködik, tisztálkodik, legfeljebb apró segítséget igényel. 

- Nem csak a felnőtt – gyermek kapcsolatban érzi magát biztonságban, hanem 

szívesen játszik társaival is. 

- Ismeri a csoportban kialakított szokásokat, szabályokat és ezekhez alkalmazkodik. 

- Környezete iránt nyitott, érdekli minden, szívesen vesz részt új tevékenységekben. 

- Gazdag a szókincse, elsősorban a beszéd útján tart kapcsolatot. 

- A gyermekek többsége szobatiszta, amennyiben ez nem így van nem mehet óvodába. 

 

11.A program nyilvánossága, érvényessége 

 

-  A szülők az elkészült programot szabadon megtekinthetik az intézmény   

   irodájában, az intézményi honlapon. A felmerülő kérdésekre bármikor  

   tájékoztatást ad a bölcsődevezető. 

 

- A Helyi Bölcsődei Szakmai Programot  a bölcsődei szakmai közösség  

  megismerte, véleményezte, elfogadta 100 %-ban. 

 

-A Szakmai Program 2016. szeptember 1-től a visszavonásig érvényes. 

 

 

 

Körmend, 2016. szeptember 1. 

 

 

 

                                                                   Vadász Mária 

                                                                  Tar Piroska Ágota 
 

 

                       


