
A játék belső szükségletből fakadó, ĺir<imteli tevékenység, |ényegéhez hozzátartozik az
önkéntessé g, a szabađon vźiasztás. Tulaj don sźąai:
- Or<imet szetez.
- A játék önmagáéľt való.
- Nem feladat.
- A csecsemő és kisgyeľmek fő tevékenysége.
- Gazdagítja ismereteit, taposztalatait, a világ mogismorésének egyik eszkoze.
- Megismen a tétrgyak tulajdonságait.
- Eközben gyakorolja az újonnaľl elsajátított mozgásokat, tevékenységmódokat.
- Megtanul ťrgyelni, ęgyre hosszabb ideig elmélyĹilten tevékenykedik.
- Megismeri a nehézségek leküzdésének örömét.
- Fej le sai fantaziáj át, me gfi gyel őkész sé gét.
- AzéÍt játszik' meľt jólesik, meľt örĺĺmet lel benne, meľt saját játékával saját vágyait,

töľekvéseit valósítja meg.
- A gyeľmeki játék a gyermek fejlettségi szintjét tĺikľözi.

Mondóka. ének. zene
Bölcsődénkben sokrétű zenei élmény áte|ésére, tapaszta|atszerzésre ad lehetőséget a
kĺiľnyezet hangjainak megfigyelése, a kisgyeľmeknevelők kellemes ének-és beszédhangja,
spontán dúdolgatása, ľitmusos szĺivegmondása, a dallam és ritmushangszeľek hallgatása,
megszólalt atěĺsa, a közös éneklés.
A gyeľmek életkoľi sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, érze|mi, hangulati á|lapotához
igazodő, felelősséggel kiválasztott és a|kalmazottjátékos mondókák, gyermekdalok, népdalok
és értékes zeneművek felkeltik a kisgyeľmek érdeklődését, formáljĺák esztétikai érzékenységét,
zenei íz|ését, segítik a hagyományok megismeľését és továbbélését.
A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt mondókázás, éneklés, zenehallgatźs
pozitív érzelmeket keltenek; öľömélméný, &ze|mi biztonságot adnak a kisgyermeknek. Az
ismétlődések, a játékos mozdulatok megerősítik a zenei élménYt, a zenei emlékęzetet. Eľzelmi
alapon segítik az aÍIyarrye|v, a zenei anyanyelv elsajátításétt, a személyiség fejlődését,
hozzájaru|nak a kisgyermek lelki egészségéhez, valamint a csopoľtban a denĺs, barátságos
légktir megteremt éséhez.
A bĺilcsődei zeneí nevelés eredményes megvalósítása lehetőséget nýjt a gyeľmek tovdbbi
zenei fejlődéséľe.

A zenei nevelésnek a gyermeki|ét egészét át kell hatnia. Fontos a gyeľmek zeneiha|Iásĺának,
ritmuséľzékének, érzékelési készségének, harmonikus, szép mozgásźnak fejlesztése.
Célunk:

- Ą gy".'''"k zenei éľdeklőđésének felkeltése.
- Erzékennyé tenni akomyezet hangjai irant.
- Énekes játékkal, az egyitténeklés cirĺimével érzelmei gazdagítása.

Zenei nevelés feladatunk :

_ Mondókák ismertetése.
_ Énekes j átékok énekel ése, játszása.
_ Dalolással kedvet kelteni, mintaadás az önkéntes utiínzásra.
_ Rendezett mozgźsra késztetés.
_ Ritmusérzék fej lesztés.

Zenei nevelésĹink tartalma:
_ Kötetlen formában, anapszak brĺrmely időszakában.
_ Heti ľendszere ss é g gel, az év szaknak megfele l ően.



_ Kisgyeľmeknevelő énekeljen.
_ Rendelke zzen megfelelő számú énekanyaggal.
_ Énekelgetés alkalma, módja korcsopoľtonként véůtoző.
_ Tĺjbbszöri rövid énekelgetés.

Vers. mese
A vers, mese nagy hatással van a kisgyeľmek érze|mi-, éľtelmi- (ezen belül beszéd,
gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődéséľe. A versnek elsősorban a ritmusa,
a mesének pedig atarta|mahat az érzelmeken keresztiil a személyiségre. A verselés, mesélés,
képesk<inyv-nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, igy a kisgyermek szátmáĺa
alapvető érzeLmi biĺonság egyszene feltétel és eľedmény. A gyeľmek olyan tapaszta|ato|<ĺa'
ismeretekre tesz szert, amelyeknek megszeruésére más helyzetekben nincs lehetősége.
Fejlődik emberismerete, a főhőssel való azonosulás fejleszti emptttiětjźt, gazdagodik
szókincse. A mese segíti az optimista életfilozófiaés az önálló véleményalkotás alakulását.

Bĺilcsődénkben a népi és az irodalmi mtíveknek egyaľánt helye van.
A helyzetek a|akitását, alakulását a gyermekek pillanatnyi érzeLmi állapota és ebből fakadó
igényei befolyásolják elsősorban. A mesével való személyes kapcsolatban a gyermek &ze|mi
biztonságban érzi magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan, a mesehallgatás intim
állapotában eleven belso képvilágot jelenít meg.

A mesélés a kisgyeľmek mentális egészségének elmaradhatat|an eleme.
Kisgyeľmeknevelőink Íeladata:

_ A mese, a versmondás feltételeinek megteremtése.
_ Kívülľől tudja a veľseket, meséket.
_ AÍcjátékával, ritmikus mozdulatokkal, hanglejtéssel kísérje.
_ A hangerő váItonatásával teszi érzékelhetőbbé a gyeľmek szźmlfua.
_ Kihasználja a mondókázás nyugtató hatásáÍ.

- Megismeľteti a néphagyományokhoz, Ĺinnepekhez kapcsolódó meséket.
_ A régi szokások értékét közvetíti.

Alkotótevékenység
Az ĺiröm foľĺása maga a tevékenység_ az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés,
az a|kotás _ nem az ercdmény.
A kisgyeľmeknevelőink a feltételek biztosításávaI, az egyes technikak megmutatásáva|, a
gyermek pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítéssel, az alkotókedv ébľen tartásźxa|,
a gyeľmek alkotásának elismeľésével és megbecsülésével, megőrzésével segítheti az alkotó
tevékenységek iránti érdeklődést és a személyiségfejlődésľe gyakorolt hatások éľvényesülését.

Az alkotó tevékenységekĺe az egész nap folyamrĺn lehetőséget biztosítunk. TźĘ teret kap a
belülről fakadó motiváció és kĺeativitás. A kisgyeľmeknevelők ttltal bińosított feltételekkel,
azegyéni fejlettséghezigazodva segítik aza|kotő tevékenységekgazđagodását, azesztétikai
érzékenység, a szép iránti nyitottság, igényességfü alakulását. Igyeksztink keľĹilni a diľekt
nevelői ľáhatásokat' a gyeÍTnek spontán kezdeményezésére építve segítjtik az alkotókedv,
készség kibontakozását.
Kisgyermeknevelőink feladata megismertetni a gyeľmekeket a külĺinböző anyagokkal, akézi
munka alapelemeivel.

Főbb alkotó tevékenységeink:
- festés (ujjfestés, ecsettel),
- tépés, ragasztźs,
- gpÍmázźs,rcjzo|ás,
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- építés (homokkal, építőkockárkkal).

Célunk:
- Az épitó' ábrźuo|ő, alkotó tevékenység segítése.
- A térbeli, foľmai, szíruképzet kialakulása, gazdagitása.
- A tęrmészet színeiľe. foľmáira va|ő rőůlarlsolódás.

Feladatunk:
- Az alkotó tevékenységre egész nap folyaman lehetőség biĺosítasa.
- Megismertetni a gyereket a küliinböző anyagokka|,akézi munka alapelemeivel.
- Az egyén fejlettségnek megfelelő motiválás.

Kö'myezet-teľmészet me gismeľése
A gyeľmek aktiviĺása és éľdeklődése során tapasztalatokat szerez a kĺjzvetlen és tígabb
természeti- emberi. ttrgyi k<ĺľnyezet foľmai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság
felfedezése során pozitiv érze|mi viszonya alakul a természethez' az emberi alkotásokhoz,
tanulja azok védelmét, az éľtékek megőľzését. A gyeľmek miközben felfedezi köľnyezetét,
olyan tapaszta|atok biľtokába jut, amelyek a kömyezetben való, életkorának megfelelő
e|igazodáshoz szfüségesek. A kĺiľnyezet megismeľése során matematikai taľtalmú
tapasztalatoknak, ismereteknek a birtokába jut. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és
téri viszonyokat.
A kisgyermeknevelőink lehetővé teszik a gyeľmekek szźlĺnźra a kĺirnyezet megismerését.
Alkalmat, időt, helyet biĺosítanak a spontán és szervezetĺ tapaszta|at és ismeretszerzésre, a
környezetkulfura és biztonságos életvitel szokásainak a|akitésźtra.

A kömyezettel való ismerkedés a kisgyeľmek születését kĺivető, a fejlődését alapvetően
befolyásoló , az é|etkot növekedésével egyre tźryu|o, az ismeľetszetzésben alapvetően mélyülő
folyamat.
Bĺilcsődénk célul tíj.fĺe ki a köľnyezeti kompetencia mega|apozásźń. A gyeľmekek
tevékenységébe ágyazva minél gazdagabb ismeľet źúadását a szűkebb, és tágabb kĺĺrnyezetről.
Lehetőséget biztosífunk megannyi tapaszta|atszerzésre természetes élethelyzetben, a valóság
felfedezése során a pozitív élmények felđolgozására.
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Mozgás
Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás a|apvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A
mozgásigény ľendkívĹil nagy, azegészséges gyeľmek örĺjmmelgyakorolja amozgást.
Mind a szobában, mind az udvaron biztosítjuk a gyeľmekek szźmáĺa minél nagyobb
mozgásteret,mozgásfejlesztőjátékokat, melyek haszná|ata során gyakoroljfü a gyermekek az
egyes mozgásfoľmĺĺkat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, haľmonikussá válik a mozgásuk.

A játékeszktizök szerepe az érdehődés felkeltése, a mozgás aktivitásának fenntaľtása. Fontos
szempont, hogy a kömyezet balesetmentes legyen, a veszélyforrásokat kiküsztibĺiljfü. Minél
változatosabb mozgźsra van lehetősége a gyermekeknek, annál nagyobb öľömfüet lelik a
játékban. Csecsemőknek olyan játszóhelyet biztosítunk, amely védett, de elegendő hely áll
rendelkezésre, pl' : hempeľgő, elkerített szobasarok.

A nagymozgásos játékokra a szabadban, udvaľon, teraszon több lehetőség adott, mint
szobában. A szobai játékok sokféleségĹik folýan akéz finommozgását és anagymozgásokat
is fejlesztik. A szobában is szfüségesek nagymozgásos játékok. Az önźlllősági tĺĺrekvések
tźlmogatésa során a gondozási múveletekben való aktív részvéte| a praktikus mozgások
gyakorlásáľa,ťlnomítźlsĺĺĺaadlehetőséget.

Célunk:
- A gyermek sokoldalú, harmonikus személyiségének fejlesztése életkorilag a

legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével.
- Eszkozokben gazdag mozgáslehetőség biztosítása.

Nevelőmunkĺĺnkban igyeksziink kihasználni a nagymozgások és a finommotorika
fejlesztésének lehetőségeit. A mozgás javarészt a zeną mondókfü által felkeltett érzések
mozgásos kivitelezésére épül. A nap meghatározott szakában a kisgyeľmeknevelővelkĺizĺisen
mondókiŁva, énekelve végzik a játékos tornát a gyeľmekek. Ezen kívül különbĺiző
mozgásfejlesztő jćúékokkal rendelkezünk, amelyek elősegítik a benti és az udvari, kis _ és
nagy mozgás l ehető s é gét.
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Tanulás
Bölcsődénkben nincs helye a teljesítményelváráshoz kötĺitt, erőltetett ismeretgyaľapítasnak. A
bölcsődei nevelés-goĺdozźs teľületén a tanulás fogalmát a lehető |eglagabban értelmezzik:
minden olyan tapaszta|at. éslvagy információszętzési folyamattanulás, amely tartós vá|tozást
iďéz eIó a viselkedésben és/vagy a gondolkodásban' A tanulás a gyermek korából és
fejlettségéből adódó tevékenység, i11. tevékenységbe źryyazottan töľténik. A tanulás
legfontosabb irźnyítőja a személyes kívancsiság, az érdeklődés. A kisgyermekkori tanulás
színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a jźLték, a felnőttel és a tarsakkal való
egyĹittes tevékenység és kommunikáció.

A beszéd a kisgyermekkoľi tanulas nagyon fontos eleme. A kommunikatív képességek
fejlődésének feltételei a binonságos és tĺámogató köľnyezetbeĺ zaj|ő felnőtt-gyermek és
gyeľmek-gyeľmek interakciók. Figyelembe vesszük azoh'nak a gyeľmekeknek a nyelvi
szfüségleteit, akiknek más az anyanyelvÍik, mint anemzeti nyelv.

Egészségvédelem. az egészséges életmód megalapozása
A gyeľmekek egészséges életmódjának megalapozásźi a gondozás teszi lehetővé, amely
elősegíti a gyeľmek biológiai _ ťlziolőgiai szĺikségleteinek kielégítését. Nevelő hatása a
gondozás közben, a kulturhigiénés szokások kialakításában és a testi képességek alapjainak
differenciált fejlődésében mutatkozik meg. Az egészséges életmódhoz szorosan
hozzátartoznak az alapvető szĹikségletek: táplálkozás, pihenés' mozgźts, szabadlevego, az
aktív tevékenység, és a biztonságos köľnyezet.
Altalános elve: a közösség szfüségletei mellett az egyes gyermek sztikségleteinek fĺgyelembe
vétele. Ehhez tartozik a bĺilcsőde nyitva tartása, az <isszhang ktai'akitźsa az otthoni
napirendđel, figyelembe véve, hogy a szfüségletek az életkonalváLtoznak, s befolyásoljźkaz
évszakok is.
Köľnyezetbarát bölcsődénk kialakítása:

- Belső: világos csopoľtszoba, takarékos világítótestek.
- Ktilső: zöld övezet, virágok, ffü, bokľok, udvari mozgásfejlesztő játékok, szabad

mozgástét.

Az érzelmi fejlődés és szocializáció segítése
Bölcsődébe kerülve kiemelt jelentőségű a gondozónő - gyermek közĺitti szeretetteljes, érzelmi
biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásanak segítése. A csecsemő és kisgyeľmek szociális
fejlődésének fontos tésze a saját és kĺimyezete életľendjéhez va|ő a|ka|mazkodás, az
egyĹittmfüödésen keresztiil az önállósodás alakulása. Ehhez stabil kapcsolatľa, a felnőttek
segítségére van szfüsége. A személyes kapcsolat legjobb színtere a gondozźlsi múveletek
sorozata. Nagyon fontos, hogy a gondozás örĺjmfoľrás legyen számőra, kedve legyen a



felnőttel egyĺittműkĺĺđni. Kisgyeľmeknevelőink elvárásai mindig igazođik a gyermek korźlhoz
és fejlettségéhez. A közös élmények biztosítása, a társas kapcsolatok alakulása, az együttélés
szabáLyainak elfogadása, az egymás iránti nyitottság mind segíti a gyeľmek érze|mi fejlődését
és szocia|izálódását.

A me gismeľési folyamatok fej lődésének se gítése
- A gyeľmek életkoranak, érdeklődésének megfelelő tevékenységek biĺosítasa.
- Az cinĺílló ď<tivitás és kľeativitĺís tĺĺmogatĺísa.
- Ismeľetnyújtás.
- A gyermek tevékenységének ttlmogatő, bátoľító odafigyeléssel kíséľése.
- A gyermek igényeihez igazođó kĺizĺjs tevékenység során élmények viselkedési mintfü
nyújtása.

Gyeľmekcsopoľtok szeľvezése
A bölcsődei gyermekcsoport létszźlmźt a I5lI998. (Iv.30.) NM rendelet 40.$ (2), (3) és (a)
bekezdése hatźtrozza meg. A jogszabály a|apjźn a bĺilcsődei csoportban legfeljebb 12
gyermek, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét legfeljebb 14 gyeľmek
nevelhető, gondozható. Ennél magasabb létszźtm szakmailag nem fogadható el. A
megengedetnél több gyeľmek nem csupán ellátási problémát jelent a gondozónőnek, hanem
nagyobb a zaj a csopoľtban, valőszínusíthetően több a konfliktus, megterhelőbb az
alkalmazkodás a gyermekekszźĺnźrą és kevesebb a lehetőségaz egyéni bĺĺnásmódra is.

Kapcsolattartás
A bölcsődei nevelőmunka a csa|ádnevelésre épu|, azt kiegészítve szoLgźija a gyermek
fejlődését. A gyeľmek harmonikus fejlődése-fejlesztése szempontjából fontos, hogy a két
ktizeg egyiittmfüĺidjĺin, nevelő, szocia|izáló tevékenységét összehangolja. A bölcsőde az első
intézmény, amellyel a család kapcsolatba keľĹil, mega|apoz egy nyílt demokľatikus elveken
alapuló egyiittmfüödést. Bölcsődénkben a nevelés-gondozás családias, deľĹĺs, nyugodt
légkĺirben folyik.

A sztilők és a bölcsőde folyamatosan, k<jlcsönĺisen tájékonatjĺĺk egymĺĺst a gyeľmek
fejlődéséről, ez a|apveto fontosságú a személyre szóló bölcsődei gondozás - nevelés
kialakításában' s a családokat is segíti gyeľmektik nevelésében. A tájékoztatás mindig őszinte,
hiteles, személyes hangvételtĺ (de nem bizalmaskodó); etikai szempontból megfele|ő, az
érintettek személyiségi jogait tiszteletben taľtó.
A kapcsolattaľtás formái :

- Családlátogatás,
- Napi beszélgetések, éľkezéskor, Ilazarlenetelkoľ,
- Szülői értekezletek,
- Hirdetőtáblan kĺizérdekiĺ híľek,
-IJzenő ft'izet _ írásos tájékońatás.

Családlátogatás
A gyeľmek saját környezetébenvaló megismeľésének szźtmta|an előnye van' amit később már
nęhezen fudnánk pótolni. Az éľkezés öröme, a vendég fogadása, a gyermek saját
birodalmrĺnak bemutatasa oldottabb légköľben tĺirténik. Így felszabadultabban, nyugodtan
töľténik a kapcsolat építése. A jól felkészitett gyeľmek ízgalomma| vĄa a vendég érkezését.
Ehhez szfüséges az is, hogy a sziilőktől pozitív éľzéseket tapasztaljon.

A családlátogatás során a szülő vá|aszt kaphat kérdéseiľe, betękintést nyer a bĺjlcsődében
folyó munkába, megismerheti gyeľmeke kisgyeľmeknevelőjét, úgy, hogy k<izben az otthoni
biztonságban maradhat. Megbeszé|hetik az étkezéssel, alvással, szobatisztasággal kapcsolatos
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kérdéseket, problémákat, melyeknek különösen nagy a jelentőségtik' hiszen ezeken a
teľi.ileteken elengedhetetlen a szülő és a kisgyermeknevelő harmonikus egyĺ.ittműkĺldése a
gyermek kiegyensúl y ozott fej lődése érdekében.

A kisgyermeknevelőink felkészülten mennek a családokhoz. Az iranyított kérdésekľe adott
válaszok, a család lakók<irnyezete segít a családi kapcsolatok, nevelési szokások
feltérképezésében.

Beszoktatás (adaptació)
A szĹilővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttmfüödést helyezi előtéľbe.
Az arrya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a kisgyeľmeknek, és megkönnyíti az t$

kĺĺľnyezethezva|ő a|kalmazkodását. A kisgyeľmek és a kisgyermeknevelő kĺiztjtt fokozatosan
kialakuló érzelmi kĺitődés segíti a gyeľmeket új kĺirnyezetének elfogadásában, jelentősen
megkönnyíti a beilleszkedést a bĺilcsőđei közösségben, csö'kkenti az adaptáció során
mutatkozóstresszreakcióksúlyossźąát,időbenie|htlződásźń.

A sztilővel töľténő fokozatos beszoktatás módszerének feltételei:
- a kisgyeľmeknevelők korľekt tájékoztatással teľemtsék meg az egyiJttműködés feltételeit,
- a szülő részérő| a módszer elfogadása és egyĹittműködő részvétele,
- a beszoktatás legalább 2hétlegyen,
- a beszoktatás első hetében szülővel egyiitt, a második héten mźr a szülő állandó jelenléte

nélkiil, de rĺiviđebb és fokozatosan emelt idővel töľténjen,
- a beszoktatás első hetébęn úgy kell a beszoktatiĺsi időt alakítani, hogy a sztilő gyeľmekével

valamennyi gondozási műveletet elvégezhesse és a kisgyeľmeknevelő ezeket
megťrgyelhesse,

- a gyeÍmek együttmfüĺidésétől fiiggően a kisgyermeknevelő az e|ső napokban is kísérletet
tehet egy-egy gondozási művelet elvégzésére a szülő jelen]étében (kínálás, oľrtĺiľlés, stb.),

- a 3.- 4. naptól a kisgyeľmeknevelő fokozatosan veszi át a szülőtől a gondozási
műveleteket,

- a beszoktatás során a kisgyeľmeknevelőnek az egész családot, tehát ''nem csak'' a
gyeľmeket kell segítenie.

..Saj át kisgyeľmeknevelő'' _ rendszer
A ,,saját kisgyeľmeknevelő'' _ rendszer a szemé|yi állandóság elvén nyugszik a b<llcsődei
csopoľtban. A csopoľt gyeľmekeinek egy része, 5-7 fő tartozik egy kisgyeľmeknevelőhöz. A
gondozás - nevelés mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti afe|jegyzéseket'
torzslapját, nap|őjźt, o tĄa számon az tljabb fejlődési állomasokat. A kisgyermeknevelő az
ún. ölelkezési időben - az időszak, amikor mindkét gondozónő jelen van - idejét elsősorban a

,,saját''gyeľmekei gondozásáĺa - nevelésére fordítja. A ,,saját'' kisgyeľmeknevelő szoktatjabe
a gyermeket a bĺilcsődébe és a bĺilcsődébe jaľás egész időtartama a|att ő a gondozónője.

A ,,saját kisgyeľmeknevelő'' ľendszerben több figyelem jut minden gyermekľe, számon lehet
taľtani a gyeľmekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, elsősorban a -sajźt
kisgyermeknevelő'' segíti át őket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken.

Napirend
A jól szewezett, folyamatos és rugalmas napi rendtink a gyermekek igényeinek,
sziikségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítasát
kívanja biztosítani; megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az a|<tivitás és az
<inállósodás lehetőségét. A napiľenden belül az egyes gyeľmekek igényeit úgy kell
kielégítenünk, hogy kö'zben a csopoľt életében is áttekinthető ľendszeľ legyen, a gyeľmekek
tájékoződhassanak a várhatő eseményekľől, kiiktatódjon a felesleges vźrakozási idő. Ez
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egyben a csopoľt belső nyuga|mát is biztosítja. A folyamatos gondozźsonbe|i| az egymást
követő események a gyermek biĺonság érzetét, jő kozérzetét teľemtik meg, s egyben
kiiktatják a felesleges vĺĺľakozási időt.

A koľcsopoľtok és az évszakok fiiggvényébenváItozik a napĺrend:
6:00-8:00 Gyerekekfogadása
8:00-8:30 Reggeliztetés
8 : 3 0 - 1 0 : 0 0 Zav arta|an j aték binosítasa' se gítsé gnyúj tás
10:00 Tizőrai
1 0: l 0- Folýatódik a szabađ játék, j ó idő esetén készülődés az udvarra
11:15- Udvaľról való bejĺivetel, WC hasznáIata, mosakodás
1l:30- Ebédeltetés gondozási sorľendben és folyamatosan aludni mennek a gyermekek
|2:00-|5 :00 Csenđes pihenő
15:00- Uzsonnźztatás
15:30- Szabađ játék biĺosítása a gyęrmekeknek a szülők megéľkezéséig

Csopoľt ľendbetétele
18:00 Zárás

Bölcsődénk kapcsolatai más intézményekkel
- B<ilcsőde és óvoda kapcsolata
- Védőnői szoLgźtlatta| való kapcsolat
-Hź-z;i Gyeľmekoľvosi Szolgálat és a bĺilcsőde kapcsolata
A bölcsőde oľvosa ľendszeresen |átogatja a csoportokat (bĺĺlcsődénk orvosa a VII. keľĹilet

e gyi k hźzi gy ermekoľvo s a. )

A btilcsődénk alapellátásokon túli szolgáltatásai
Időszako s gveľmekfeltigyelet
A sziilő térítési díj ellenében, elfoglaltsága idejére, néhany &áĺa kérheti gyeľmeke
felügyeletét. Az időszakosan gondozott kisgyermek felvehető egy eľTe a céka létrehozott
csopoľtba, vagy anoľmál bĺjlcsődei csopoľt tires férőhelyeire. Utóbbi esetben orvosi ígazo|ás

sziikséges a:ľó1, hogy a kisgyeľmek egészséges, kdzösségbe mehet. Az idoszakos bölcsődei
elhelyezés igénybevétele esetén is fokozatosan, lehetőleg a szülővel tonénik a kisgyermek
beszoktatása.

Jźúszőhaz
Alternatív napközbeni ellátásként bölcsődénk Jźúszőházat üzemeltet októbertől marciusig
minden szombaton, ahol kĺeatív pľogramokon vehetnek részt a gyeľmekek szüleikkel
közösen. A kisgyeľmeknevelők egyĹittműködésével zaj|ő családi, kĺizĺjs játékokon és

kézműves programokon túl, a sziilők problémáik megoldásában is kikéľhetik a szakemberek
véleményét, segítségét. A Játszóh źz térítésmentesen vehető igénybe.

Sószoba
A bölcsődében lévő sószoba haszná|ata térítésmentes. A sószobában a gyeľmekek
kisgyeľmeknevelőik segítségével alkotójátékokat valósítanak meg, heti fel óra időkeretben,
téli hónapokban valamint az időjárás kedvezőtlen hatásainak figyelembevétele esetén.

Kifejezetten jótékony hatással van ezá|ta|Iégzőszeweikre, amit a szoba adta 18-20 Co és 70-
80%-os relatív páĺatartalom biztosít. Hatásos asztma, höľghurut, légcsőhurut, kľupp, nźÍha
stb. esetén.
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Pszichológusi tanácsadás
A kisgyermekek magas színvonalű goĺdozźtsa és neve|ése, az e||átás minőségének javítása
éľdekében tanácsadó szakpszichológus dolgozik bt'lcsődénkben. A pszichológus munkájával
támogatjamind a bölcsődébe jĺíró családokat, mind a b<jlcsődében dolgozókat.
A szülők a meghirdetett időpontban résń. vehetnek sziilőcsoportos beszélgetéseken és egyéni
tanácsadasokon is, ezek mindegyikén kötelező a titoktartás.

Bĺilcsődén]< n&gyon fontosnďĺ taľtja a sztilőkľe töľténő odafigyelést, illetve a vglĹik való
fogla|kozźlst, mert a gyeľekek életének ezen korai szakaszában a szülői minta az elsődleges
forrás. T ap asztalatok alapj an a le g gyakrabban felmeriilő kérdé skörök :

- szĹilő-gyerek kommunikáció, szĹilői szerepek
- gyermeki dackorszak, önállósođás, akarat
- szobatisztaság, alvási és étkezési szokások
- verekedés, agresszió, harapás, hiszti
- k<ltődési-leválási pľoblémrĺk, stb.

Terepintézményi feladataink
A bölcsődénk terepintézményként mfüödik, évek óta fogadjuk a szakemberjelĺilteket,
terepgyakorlati helyszínt, hospitalási segítséget adva a hallgatóknak. A szakemberképzés
munkáit ter eptanár koordináto r ír ány itj a.
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11.3 JÁrÉrvÁnBolcsooB

1085 Budapest, Horánszky u.2I.
Férŕĺhely:74 fő

Megktizelíthetőség:
BKV jáľművekkel
Inĺ'ézľnényÍink a Palota.negyecl ĺ:sentlcs ľészélrelt találhatrí' lrlely a József ktirúton közlekedő
4-6-os villamossal és rövid kis sétával könnyen megközelíthető. A Kálvin téľ'
metľóállomásról kulturált, hangulatos utcfüon keresztiil is könnyen elérhető gyalogosan.

Személygépkocsival
Gépjrĺľmiĺvel is be tehet hajtani az utcánkba, amely egyiranyu a Bľódy Sándor utca felé.
Parkolási lehetőség csak korlátozott számban van az utcźlbarl, de megoldható parkolási díj
ťlzetés ellenében. Azoĺbaĺ a sziló kérésére ingyenes paľkolási lehetőséget tudunk biztosítani
ľeggel 7,30 és 8,00 óra között és 17,00 óra utĺán, melyet a bölcsődevezetőné| lehet igényelni.

Altalános bemutatás
A Játékvaľ Bĺilcsőde a Jőzsefvźltosi Egyesített Bölcsődék egyik
tagintézményeként ĺizemel. A bĺilcsőde 1973 novemberében épült a
Józsefuĺĺľos Palota negyedében.

A szépen és igényesen felújított btilcsődénkben, haľom sziĺten,74
gyeľmek e||átźsa töľténik.

Minden szinten kettő csopoľtszoba
tallźihatő, melyek egymás melletti
elosztásban, sziikség esetén
összenyithatóak, ami tágas teľet
biztosít gyeľmekeink és vendégeink
szálmttta kĺizös karácsonyi, gyereknapi,
Anyak napi rendezvényeinken. Minden
szinten szép és tágas átadőban tudjĺák a
szülők gyeľmekeiket át- és felĺĺlt<iztetni. Aĺanyos jelekkel ellátott
szekĺényekbe mindenkinek lehetősége van sajźt ruhźuatát,
szĺikséges kellékeit bepakolni. Az átadóból közös, nagy
fiirdőszobán keresztül ktizelíthető meg a két csopoľtszoba.

Csopoľtszobáinkban szintenként eltéľő korosztályú gyeľmekeket fogadunk noľmál bölcsődei
ellátásban, illetve csoportszobĺĺnként 1-1 kisgyermek részére tudunk biaosítani időszakos
gyermekfelügyeletet. Ez azon családok sztlmára nyújt nagy segítséget, akik heti pár napban,
illetve napi néhány órában nem tudják megoldani kisgyermekfü e||źtźsát.
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o Az egyik ftilđszinti csopoľtszobában 13 kisgyeľmek gondozását és nevelését végezzik a
Katica Csopoľtban. A Katica csoportban lévő kisgyeľmekek két év kĺjrüliek. A ftildszinti
szomszéd csopoľtszobában, a Gomba Csopoľtban szintén 13 kisgyeľmek e|Iátása
töľténik, akik 2,5 -3 évesek..

o Az első emeleten talźůható a Lufi Csopoľt és a Pillangó Csoport, ahol |z-If fo két év
köľüli kisgyermek napközbeni e||átásaről gondoskodunk.

o Ą második emeleten ta|á|hatő két csoportszobiínknak életkor szerint kicsi az eltérése, de a
Napocska Csopoľtban a mtlr tipegő gyeľmekeink vannak. A napirendjük kissé e|tér a
ftjldszinti és első emeleti csopoľtszobáktól. Szintén eltéľő napirenddel működik a
szomszédos szobában a Szivá'ľvátny csoport, ahol a csecsemőkoru gyermekek ellátását
végezzuk.

Személyi feltételek

Ftildszĺntĺ erység

1 tejkonyhai technikai

dolgozó

5 kisgyeľmeknevelő l technikai dolgozó

l.emeletĺ erység

4 kisgyeľmeknevelő 1 technikai đolgozó

2.emeleti egység

5 kisgyermeknevelő 1 technikai dolgozó

Konyha

l szakácsnó I szakácsnő

Iľoda

1 bölcsődevezető 1 kisgy.nev. vez. helyettes l élelmezésvezető

Mosoda

1mosónő

A gyeľmekek étkeztetésében egy élelmezésvezető és kettő szakácsnő vesz részt, akik minden
nap nagy odaadással és szeľetettel készítik az aprőságok sziímara a finom és egészséges
ételeket.

A csopoľtszobákon és átadókon, illetve közös helyiségeken kívül helyet kapott még az
épületben egy iroda, raktarhelyiségek, o|tözíĺ helyiségek, valamint a harmadik szinten egy
főzőkonvha. Az előkészítő konvhák. élelmiszerraktar. étkező és szintén ezen az emeleten
iizemel a bölcsőde mosodája, mely
biztosítja a gyermekeink és dolgozók
számár a a tiszta rvházatot é s textílifü at.

Bĺjlcsődénk fennállása őta a nyolcadik
kertilet egyetlen olyan intézménye' ahol
a gyeľmekek a|tatása évszaktól
fiiggetlenĹil a délutani a|tatás fedett



teraszon, szabad levegőn töľténik -soc-ig. Nagyon szélsőséges időjarás, vagy erurél

alacsonyabb hőmérséklet esetén az a|tatás a csoportszobákban töľténik. A gyermekeink és a
sziileik kĺirében is nagyon kedvelt a kint a\tatás, amely nagyban hozzájźltu| a gyermekeink
immunľendszerének az erősödéséhez. Sokkal több időt tĺilthetnek igy a kellemes, szabad
levegőn, ezá'rta| biztosítva van számukľa a megfelelő mennyiségű levegőzés. Minden
kisgyeľmek szétmźra biztosított a meleg, téli overall, puha kis takaľó és ezeknek a tisztán
tartását is a bĺilcsődében végzik.

Bölcsődénk belső udvara hatalmas fakkal
ovezett, utcazajtőI védett, részben biztonságos
buľkolattal és teľmészetes frĺvel fedett. Az udvar
nagy részén színes gumitégla található, mely
kisgyeľmekeink biaonságos mozgása érdekében
védelmet nyűjt az esetleges apróbb balesetektől.
Dimbes-dombos udvarunk lehetőséget adott egy
rĺivid kis motorozásra és biciklizésre kiválóan
alkalmas lejtős pźllya kiépítéséľe.
Kisgyeľmekeink ĺlrĺjmmel és boldogan
használjfü ki
nagy mérete

ezt
sok

a lehetőséget. Homokozónk
kisgyermek szźtmára ĺyujt

lehetőséget a közĺis homokozásra, ahol

,,finomabbnál finomabb'' homoktoľtfü,
fagylaltok és sütemények készülnek.
Az udvaľunk műfrĺvel borított tészén ta|á|hatő egy fából késziilt másző fal és csúszda
kombinációja, mely nagyban hozzéĄéľul kisgyeľmekeink mozgásfejlődéséhez,
egyensrilyérzékfü fejlődéséhez és a lépcsőn való biztonságos közlekedés elsajátításához. A
babaházikőt is nagy örĺjmmel veszik biľtokba, mivel magassága és méretei teljes méľtékben
megfelelnek a 2-3 éves korosztáLy igényeinek. Udvarunkon egy rugós nyuszi is található,
melyet az egész nap folyamán felváltv a á||anđőaĺjókedvíĺen használnak.

Kisgyermeknevelőink a hatalmas udvar lehetőségeit jól kihasználva sok mozgásos játékkal és

mozgással kísért mondókával teszik színesebbé az aprőságok mindennapjait.2014 év végén
került átadásraegy pancsoló, melyet anyźtn meleg napokon gyeľmekeink nagy-nagy cĺrömmel

felszabadultan vettek biľtokba, ezá|ta| is kellemesebbé téve a bölcsődében töltött fonó nyaľi
napokat. Az időjarástól fiiggően gyeÍmeknapi rendezvénytinket és bölcsődei elköszĺĺnő
délutanunkat is a szabad levegőn' kellemes kĺĺmyezetben tudjuk a gyeľmekeinkkel és

szüleikkel k<jzĺisen eltölteni.

Az ellátandĺí célcsopoľt és az e||áúási teľĺilet jellemzői
Bölcsődénk Józsefuaros frekventá|t részén ta\á|hatô, voluáskörzettink a Palota-negyed és a
Kálvin térhezköze|i utcák. Tömegközlekedéssel és autóval egyarźntjól megközelÍthető, de

mégis a varos zajźúőI csendes helyen talá|hatő intézményt.
Bölcsődénkbe 6 hónapos kortól fudjuk biztosítani a gyermekek napkĺizbeni e|látásźú.

Gyeľmekeink átlag életkora másfel-két év kciľül van. A hozzźnk jarő gyermekeke nagy része
magyar anyanyelvű és van több külföldi, de Magyaľorszźtgontanuló sztilő is, akikaz egyetem

kĺizelsége miatt a mi bölcsődénket választották.

A kömyezetiinkben élő és hozzánk jarő családok kisebb hányada létminimum alatti
jövedelemből él, nagy ľésze polgáľi életet él, biztonságos anyagi hátténel ľendelkezik. A
család nlyagi he|yzetétol fiiggetlenül mindent megtesziink azért, hogy a gyermekek
mindennapjai élményekkel gazdagok és mozgalmasak legyenek, meľt mi tudjuk, hogy a

szülők legféltettebb kincstiket, Gyeľmekiik et bizzźk ránk.
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A kisgyermeknevelők szakmaĺ felkészültsége
Kisgyermeknevelőink képzettségét tekintve diplomás csecsemő- és kisgyeľmeknevelők'
felsőfokú szak<képzett csecsemő- és gyeľmeknevelő-gondozők, illetve oKJ bizonyítvánnyal
ľendelkező kisgyeľmekgondozó-nevelők.

Fontos elvĺárás a kisgyermeknevelőinkkel szemben, hogy fizikailag, szellemileg teherbíróak
legycnck, órzclmilcg kiegyensúlyozotton, igényesen, lelkiismerotoson, tudatosan dolgozzanak.
A figyelem' a koncentrálás képességének megosztása, jó manuális készség, megfelelő
kommunikációs képesség szintén lényeges. Fontos ezeken kívül az is, hogy őszintén szeresse
a gyeľmekeket, legyen tiiľelmes, megértő arábízott gyeľmekekkel.

A fĺĺvaľosban és a keľĹiletben egyarźnt folyamatosan lehetősége van a kisgyermeknevelőknek
szakmai továbbképzésekľe. Nagy segítséget nyujtanak mindennapi munkájuk során, sok új
információvalés tapaszta|atta| bővítve a csoportban végzetttevékenységeiket.
Kisgyermeknevelőink szakmailag jőI képzett szakemberek, elkötelezettek és elhivatottak
munkájuk végzésében.

A btilcső dei élet megs zew ezésének szempontj ai
A bölcsődei nevelés-gondozás csak akkoľ lehet sikeres, ha a család és a bölcsőđe kapcsolata
jó. Egyenľangú paľtnerként kĺizös a cél, a gyeľmek kiegyensúlyozott fejlődése. Fontos a napi
kapcsolattaľtás, a felmeľülő nehézségek megbeszélése. Amennyiben a szülő igényli, lehetőség
van nevelési tanácsadásra is.

A szĹilőkkel való kapcsolattaľtás többféle csatomán keresztiil mfüödik:
- családlátogatás
- beszokÍatás
- napi gyeľmek-átadások soľán
- szülői értekez|et
- szĹilőcsopoľtosbeszélgetések
- fejlődési és ĺizenő fiizet
- nyílt napok
- szervezett családi progľamok
- a szülő kérésére megfigyelési lehetőség biztosítása a csoportszobában

A csopoľtjainkban ,,saját kisgyeľmeknevelő'' rendszer mfüĺjdik, me|y aú. jelenti, hogy a
személyi állandóság jegyében egy kisgyermeknevelőhoz tartozik a csopoľtba jaľő gyermekek
egy tésze, ő kíséri ťlgyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a fejlődési nap|őját, torzslapjźú.
Amikor mindkét kisgyeľmeknevelő a csoportban van, akkoľ idejét elsősoľban a ,,saját,,
gyeľmek gondozására' nevelésére fordítja, így több figyelem jut minden gyeľmekĺe, az egyéni
igényekľe, egyénileg átsegítve a gyermeket a bölcsődei éIet sorlín adódó nehézségeken.

Szintén az źi|andőság és biztonság megteremtése érdekében a gyeľmekek számára jő|
szervezett és rugalmas napirendet alakítotľrrnk ki. Ez biztosítja a gyermekek igényeinek a
kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozást. A csopoľt életének áttekinthetősége, belső
nyugalmanak biztosítása a cél. A napirend mindig ftigg a gyeľmekek életkorától,
fejlettségtiktől, befolyásoljĺĺk az évszakok, az idĺ|játás, a csoportIűszźm és a bĺjlcsőde nyiwa
tartása. Kialakításanál figyelembe kell venni a kisgyeľmeknevelők, a kisegÍtő szeméIyzet
munkájanak összehangolását, a gyermekek otthoni életľitmusrának lehetőség szeľinti
figyelembevételével.
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06sc- ogw Gyermekek érkezési sorrendben töľténő bevétele a sajét csoportszobába
Reggelihez készülődés ig szabad játék
Szükség szeľinti WC-használat, pelenkacsere, kézmosás

08cc - Ogrs Reggeli
A gyeľmekek a beszoktatas sorrendjének megfelelően név szerint szőIítva
ülnek aszta|hoz.
(A svermekek bevétele a reggeli időtanama alatt szĹinetel.)

0grs _ 10us Később érkezó gyermekek bevétele
Szabad iáték időirĺľástól füeeően az udvaron vaĐI a csopoľtszobában

9!e _ 10w Tízőrai
10w - llw Kisgyeľmeknevelő źůta| fetkínált játéktevékenységek (vizuális, zenei,

mozgásos. anvanyelvi)
l1ec _ L14c Ebédhez készülődés

Gondozásĺ miĺveletek a ftirdőszobában
A csopoľts zobábarl szabađ iátéktevékenység, mesehallgatás

11ą.12Lu Ebéd
A gyermekek a beszoktatás soľrendjének megfelelően név szerint sző|itva
Ĺilnek asztalhoz.

129y.lĘy Kĺnt alváshoz.készülődés
A beszoktatasi sorrendb eĺ az idójárźtsnak megfelelően való öltozködés
(Pulóver, sapka, overall)
Csendes nvusodt léektiľ biĺosítása aszabad levegőn töľténő a|váshoz.

14rs - 15w Az ébredés sorrendjében a gyermekek vetkőztetése és ftiľdőszobai
gondozásĺ műveletek elvégzése.

15cs - 154 Uzsonna
A gyeľmekek a beszoktatás sorľendjének megfelelően név szerint sző|ítva
Ĺilnek aszta|hoz.

154 - L7E Szabad iáték a szülők megérkezéséig.

Napiľend
Ftildszinti és első emeleti csopoľtszobák

Napĺľend
Második emeleti csopoľtszobfü _ csecsemőkoruak

06w- 08w Gyeľmekek éľkezési sorrendben történő bevétele a saját csoportszobába
Reggelihez készülődés ig szabad jźték
Szfüsée szeľinti WC-használat, pelenkacsere' kézmosás

ogw _ 0grs Reggeli
A legfiatalabb, még ĺjlben evő kisgyeľmekek étkeztetése.
A többi gyeľmek a beszoktatás soľrendjének megfelelően név szerint
sző|ítvaul aszta|hoz.
(A sveľmekek bevétele a reggeli időtanama alatt szünetel.)

ogJs _ grc Később érkező gyermekek bevétele
Szabad iáték időirĺľástól függően az udvaĺon vagy a csopoľtszobában

g4-ga Tizőrai
9E.től A 15 hónapnźifiatalabb gyermekek igény szeľĺnti a|tatásaateraszon,

A lefekvés előtt fliľdőszobai gondozási múveletek időjaľásnak megfelelő
öltĺjztetés és a pihenés biztosítása.

low - loE Kisgyeľmeknevelő á|ta| felkínált játéktevékenységek (vizuális, zenei,
mozgásos' anyanyelvi)
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103! _ 11J! Ebédhez késztilődés
Gondozási mĺĺveletek a fi.irdőszobában
A csooorts zobában szabaď iátéktevékenvsés. mesehallsatás

11Ę. 12W Ebéd
A legfiatalabb, még ölben evő kisgyeľmekek ebédeltetése.
A többi gyermek a beszokÍatás sorrendjének megfelelően név szerint
szőIítvail aszta|hoz.

lzw - 14Đ Kint alváshoz készülődés
A délelőtt nem alvó gyeľmekek alvási feltételeit teremtjfü meg elsőként. Az
időjarásnak megfelelően öltĺiztetjfü és fektetjiik le őket.

@ulóver, sapka, oveľall)
Csendes nyugodt légkłiľ biztosítasa aszabaď levegőn tĺiľténő alváshoz.
A csecsemőkoruak ébredés után mar a csoportszobában pihenhetnek és
tevékenvkedhetnek.

14Jc - 15w Az ébredés sorľendjében a gyeľmekek vetkőzetése és fĺiľdőszobai
sondozásĺ műveletek elvészése.

lss! - 15sc Uzsonna
A legfiatalabb, még ölben evő kisgyermekek étkeztetése.
A többi gyeľmek a beszoktatás soľľendjének megfelelően név szerint
szőIiÍrĺalđl asztaIhoz.

15{ - 173! Szabad iáték a sziilők mesérkezéséis.

A błilcsődei élet mĺndennapjaĺ
A bĺilcsődénk gondozásźnak és nevelésének célja' hogy a hozzáłtk jaľó gyermek testi-lelki
harmóniáját, kiegyenstńyozott fejlődését biztosítsuk. A személyi és taĺgyi feltételek
megteľemtésével lehetőséget adunk a kisgyeľmekeknek, hogy érdeklődéstiknek megfelelően
ismerkedhessen kĺiľnyezetiikkel. Viselkedési mintat és segítséget nyujtunk a szemé|yiségfü
optimális fejlődéshez. Célunk, hogy a bölcsődei életfü minél színesebb, ingerekben
gazdagabb és családias hangulatu legyen.
A bölcsődei nevelést, gondozást a szakmai szabályoknak megfelelően, mindig a gyeľmek
egyéni igényeit figyelembe vév e v égezziik.
A gondozás soľán az elsőđleges cél a gyeľmek testi sziikségleteinek kielégítése és a
bensőséges inteľakciós he|yzet kialakítása a nevelő és a kisgyermek között. Lényeges az
elegendő idő és figyelem biztosítása, melynek során a gyeľmeknek lehetősége van a
gyakorlásra és a folytonos kommunikálásra.

Tevékenységi foľmák
A gyermekek mindennapjait a bölcsődében vá|tozatos tevékenység jellemzi. A nap nagy
részét szabađ játék tölti ki, de bekapcsolódhatnak a nevelők áIta| taľtott különféle
fog|a|kozétsokba is. Mindezek során kisgyeľmeknevelőink tĺjľekednek a megfelelő,
szeľeteffeljes érzelmi nevelésľe, a szociaIizáció segítésérą az egészséges életmódľa nevelésre
(főként a gondozźlsi műveletek kcizben), a hagyományok ápolásĺíľa, illetve az elmélyült
nyugodt j áték megteremtésére.

A tevékeny, aktív egyiittlét legintenzívebb a kisgyermeknevelőkkel. Az ĺinállósodás
feltételeinek megadásáva|, a nevelés eszktizeinek, abáttontáls, támogatás, bíztatás, figyelmes
segítségadás a|ka|mazásáxal a gyeľekek egyľe bátľabbak a külĺĺnböző tevékenységekben.
Fontos, hogy mindig az é|etkoľuknak megfelelő tevékenységekbe/alkotásokba fudjuk őket
bevonni számukra új és érdekes lehetőséget biztosítsunk, teľet és időt adjunk az öná||ó
alkotasra is.



Célunk, hogy a gyermek a külső világot, élő és élettelen környezetĹinket minél jobban és
tevékenyebben megismerhesse. Ugy véljük, hogy ez, mivel ź./szovi egész életünket, fontos a
gyeľmekek tudásgyarapítása, helyes szokáskialakítása, a komyezet szeretetére és tiszteletére
való nevelése érdekében. Igyeksztink személyes példamutatással, sokszínű
témafeldolgozással, nagy odafigyeléssel, elkötelezettséggel biztosítani, hogy a bölcsődénkbe
jźlró gyermekek életkoruknak megfelelően megismerjék, megszeressék szűkebb-tágabb
kömyezettiket, vigyázzanak azok értékeire és biaonságga| e|igazođjanak benne. T<jrekszĹink
aľľa, hogy a gyermekokot olyan hatások éľjék, amelyek a köľnyezetiik fęlfedezéséte,
rácsodálkozásźra tlszt<inzik. Mindezeket külĺinbĺĺző, előre megfewezett, tematikusan
felépített, figyelemfelkeltő, élvezetes, de a gyermekek számfua szabadon vá|aszthatő
fog|a|kozásokon keręsztül igyeksziink megvalósítani a szabađ játékon, általános nevelési
helyzeteken kívĹil is. Beszélgetéseken, képnézegetéseken, a k<iľnyezet tevékeny megismerésén
túl igyeksziink a vizuális nevelést, a zenęi és az irodalmi nevelést, valamint a játékos
testnevelést is átszőni ezze| a szellemiséggel.

A foglalkozások kialakításának szempontj ai
A foglalkozástervezetek kialakításakor figyelembe vesszfü az ađott csopoľtba jáľó gyeľekek
életkorát, érdek]ődési körét, az ađott évszakot, ünnepeket. A foglalkozásokat a gyermekek
igényeihez és napirendjéhez igazítjuk, abba be|eáąyazłatewezziji<. Minden napon más fele
módon kĺlzelítjfü Íneg az aktuális témźtt, ismerkediink meg vele. Mindenképp fontos
kihangsúlyozni, hogy egy-egy fog|a|kozźts keretében megismeľtetett játék nem csak az adott
napon jelenik meg, hanem a gyeľmek kéľéséľe a szabadjáték soran bármikor, hiszen egy-egy
mesét, verset, játékot sokszoľ akarnak játszarli, az ismétléseken, utánzáson kereszttil sajátítjak
el a szĺĺmukľa új és érdekes dolgokat. Egy-egy ilyen foglalkozás hossza nem túl terjedelmes,
ezt a gyerckek érdeklődése hatírozzameg leginkább. A foglalkozások menetét is alakítjfü a
gyeľekek hangulatuktól, érdeklődési kĺiľfüto| vezetve' illetve a foglalkozás fajtáját is. Hiszen,
ha a csopoľt elmélyülten játszik például, vétek ezt megzavarni egy vezetettjátékkal, vagy ha
izgő-mozgó, aktív, nagymozgást igénylő napja van a csoportnak összességében nézve, szintén
nem tul szerencsés egy asztali foglalkozás, jobban fognak é|vezní és több kedvĹik lesz
valamilyen nagymozgásos j átékho z, jźtékos testneveléshez.

Kömyezet tevékeny megismerése
A délelőtti játékidőben beszélgetéssel, témafe|vezetéssel, az időjarásnak vagy a közelgő
Ĺinnepnek megfelelőtémával való ismerkedéssel foglalkozunk képek, játékok, vagy maga a
természet segítségével. Bevezettfü a hęti témźnkat, hisz eköré fog szeľveződru a többi
programunk is. Szeretetteljes, megértő, gyeľmekekĺe figyelő kĺiľnyezetben a gyeľmekekkel
közösen alakítjuk az adott programot, legyen szó kĺlnyvnézegetésrő|, falevél-szedegetésről,
báľmiľől. Igyekszünk különböző beszédfejlődést elősegítő gyakorlatokkal megtiĺzđelni és még
élménydúsabbá tenni a pľogramot és ezáIta| a gyeľmekeknapját.

Vizuális nevelés
,,Amit hall a glermek, azt elfelejti, amit lát már inlrabb megjegłzi, de amiben ő maga is
tevékenyen részt vesz, az bevésődik emlékezetébe.,, (Kodály Zo|tźn)

Vizuális foglalkozást is kínálunk a gyermekeknek, mely során valamilyen kĺeatív tevékenység
(tagasztás'vágás, agyagozás, gyurmtzás, stb.) által ismerkedĹink a felvetett témáva|.
Akéz bonyolultabb finommozgásai nem veleszületettek, hanem tanultak, tehát fejleszthetőek.
Engedjfü, ösztĺinözzĹik óket az alkotásra, tĺibbféle játéktevékenységet is biztosítva sziímukľa.
A foglalkozások alkalmával nagyon sok természetes artyagot hasznéiunk, mellyel bővĹil
ismeretfü és szókincsük. Például gesztenye, makk, falevél, gytimölcsĺik).
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Agyagozás: Több alkalommal is lehetőséget biztosítunk gyermekeink sztlnára aZ
agyagga| való megismerkedésre. Kézbe vehetik, meglapasztalhatják szinét, źtLlagźú,
formézhatőságźú. Az elmúlt évben is volt rá lehetőség, hogy a kisgyermeknevelő a
gyeľmekekkel közĺjsen hasznźija, mely nagy öröm volt számulľa, hogy ők a piszkos'
,,sáros'' keziikkel đolgozhattak, |abdźú<at, kígyókat formázhattak és <jrömmel mutattiík
meg egymásnak.

Gyuľmlízás: Gyurmázásra az év minden szakában lehetőséget biĺosítunk gyermekeink
számára. Tĺ'bb fele vźitozatot is felhasználunk a mindennapi tevékenységek során (natuľ
gyuľma' színes gyuÍma' főzott gyuľma). A gyurma lehetőséget biĺosít a finommotoľika
fejlesztésére, az aprőIékos mozdulatok finomítasáľa, színekkel való ismerkedésre, és a
szab ad formtzás lehető sé gé re.

Tépés, ragasztźs.. Szalvétából és színes k.epp papíľból is örömmel tépkednek az
apľóságok, amelyből ttĺbb-kevesebb sikeľľel pici golyókat sodornak. Magvakkal,
babszemmel, sáľgaborsóval, kukoricával, külĺinbĺjző természetes anyagokkal és
teľmésekkel képek és állatok készülnek a csoportokban. Például madáretető, süni. Egy-
egy évszakhoz kapcsolódóan ragasztźssal képeket is készítenek, példáulhóember, nyuszi,
Anyák napi szívecske, szőlő.

GyĹimölcsnyomđt.ł:és: En. a tevékenységet tĺibbféle gyĺimĺĺlccsel és ruhából könnyen
kimosható festékkel, ĺirĺimmel végzik. Például felbevágott citrom zo|d szímel, alma
piľossal, félbevágott kcirte sĺĺľgával.

Vágás: A gyermekek mindennapi tevékenységébe beletaľtozik a színezés és festés. A
számukľa tetsző formiĺkat kisméretű ollóval gyakľan prőbá|jak kivágni, mely
nagyméľtékben segíti a szem-kéz koordináció fejlődését.
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A gyermekekkel végzett közös alkotások élmény dússá teszik mindennapjaikat és a szülőkkel
töltött közĺjs délutánon is van lehetőségünk a fenti tevékenységeket közös progľammá
alakítaĺli, melyen még aktívabban tevékenykednek szüleik segítségével.

Játékos testnevelés
Főként télen, mikoľ a szobában töltjiik a nap
nagy részét' dejobb időben az uđvaľon is nagy
éIményt nýjt a gyerekeknek a ktlzös, játékos,
mondókás mozgás, melynek során megismerik,
megszeľetik így később, idősebb korukban is
szívesebben, nagyobb eséllyel iktatják be a
napirendjiikbe az egészség megőrzése
érdekében. A foglalkozás soľán bemelegítünk,
majď az intézményiinkben található wESCo
eszk<izcĺk segítségével tudjuk a mozgásos
foglalkozásokat éľđekessé és színesebbé tenni.
Nagy mértékben hozzájźru|nak a gyermekek nagy- és finommozgásuk, illetve
egyensúlyéľzékfü fejlődéséhez. Az eszközök a csoportszobźtban biztonságosan és jól
használhatóak. Ezek a foglalkozások nagyon kedveltek a kisgyermekek számźra. A
foglalkozźts végén kisebb tĺľgyakkal tesszĹik éľdekessé a mozgás levezetését, visszavezetését
a szabad játékba.Ilyen például ababzsźl<, szivacslabda, hullahopp kaľika. A mozgźs végig
mondókáva| vagy akíľ kerettĺjrténettel kísért, mely még inkább fokozza a gyerekek ľészvételi
kedvét.

Irodalmi és anvanyelvi nevelés
Az irodalmi és anyanyelvi nevelés keľetein belül mind atewezett foglalkozások alkalmával,
mind azokon kí\Ąil igyeksztink igényes, korosztálynak megfelelő meséket, verseket,

mondókfüat ismertetni meg a gyeľmekeinkkel.

Mesehallgatásta a gyermekeknek a nap folyaman bĺáľmikor van lehetőségfü. Igény szeľint a
meseolvasó sarokba félľevonulva az źita|uk vźĺ|asztott vagy kéĺt mese felolvasásaľa tĺibbszöľ
is van lehetőség a mindennapokban. IgyekszĹink évszak'hoz, tinnephez vagy a csopoľt
mindennapi eseményeihez kapcsolódó meséketvźiasńaĺi, felkínálni a gyerekeknek, ezáItalis
gyarapiwafudásukat, illetve segíteni aszámlłV'ramég érthetetlen dolgok feldolgozását.

A mondókźzást a mindennapi életiinkbe, a jźúéktevékenységekbe és a gondozási múveletekbe
is beillesĺjiik, ęzźůta| bővítve a szókincsét, fejlesztve a ľitmusérzékét. Ezá|ta| is kozelebb
keľül a kisgyeľmek a kisgyeľmeknevelőhĺiz és az utźĺ:zźľ;ra alapozva elsajátítja a szźtľnáta

érdekes mondókfüat és versikéket.

A gyerekek nagy örĺimmel hallgatnak, mondogatnak, koľuknak megfelelő, rövidebb verseket
is, melyeket kéľésiikĺe gyakran ismétlünk, mig a végén mĺĺr veliink egyutt mondogatjfü
azokat.
Mindezeket gyalľan eszkĺizĺik, bábok basznźiatálval tesszfü színesebbé, de egyfajta rituálét
teremt a mesetarisznya, a mesedoboz használata is, melyből a gyeľekek szeme előtt
bukkannak elő szerethető figurák és kedves táĺgyak, eszkö,zök, bevezetve vagy akáľ el is
játszvaa mesét, veľset, mondókát.
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Végh Györgł: KleoJás, a didergő kis tojás

Zenei nevelés
A zenei nevelés terén szintén törekszĹink az igényes dalanyag
kiválasztásĺĺľa, mely hangteľjedelmében, zeneiségében megfelel az
adott koros ná|ynak. Ezen kívül ritmusgyakoľlatokkal, hangszeľekkel
való ismeľkedéssel tessziik változatosabbá, színesebbé a gyeľmekek
bölcsődében töltött idejét.,,Zenedobozunkbď' örĺimmel kukucskálnak
be és veszik e|ó, hogy kipróbálhassák a különbĺjző fajtájtl
hangszereket, dobokat, csörgődobokat, csörgőket, xilofonokat,
esőbotokat, cintĺínyéľokat, triangulumokat. Enekkel vagy ľitmikus
mondókával kíséľt játékokat játszunk. Használjuk a tenyerünket,
talpunkat is tapsolasra, dobogásľa ktilĺinböző ľitmusok mentén. A
kislanyok előszeretettel használjrĺk pörgős kis szoknyáikat a táncos
elemek megj elenítéséhez.

Heti pľogľ amtew ezet példaképp - teľmés zetre l hagsĺ ományra koncentrálva
Témakör: A csapadék fajtájanakvá|tozźsa_ Az eső
Évszak: tavasz
Koľcsopoľt:3 év

Csapadék
fajtájanakvá|tozása
(Mellékletek: 5. sz.

- Az eső imitálasa
- szerepe
- hatása

Agyagozés
(Mellékletek:6. sz.

kép)

- Yíz (eső) és a ftild
- vizezés
- sarazás
- formźľ;ás

Bújások, hajolások,
laiszások

- Bemelegítés
iolás eszkoz



(Mellékletek:7. sz,
kép)

segítségével ( alagút,,,kapu''
- Köriáték fttiii" búii zöld áe)

Cstitörtök Irodalmi
nevelés

Szutyejev: A
somba alatt

- mesękönyv, képek

Péntek Zenei nevelés Ritmusgyakorlatok,
hangszerrel
ismerkedés

(Mcllékletek:8. sz.
kép)

- Esik az eső, hajlik a vessző,
haľagszik a katona, mert
megtzika lova.

. Ess, cső, css,
Haľom hétig ess!
Hullj a rétre,
A vetésre'
Ess, eső, ess!

- Csipp csepp csepeľeg
Villám csattan megered
Zźlpor fiiggöny zuhatag
Fut a felhő süt a nap
Jĺitt ment jót esett
Fűnek fának jólesett.

- Hangszerek

Témaköľ: Húsvéttalvaló ismerkeđés 1. hét
Evszak: tavasz
Korcsopoľt: 3 év

- Locsolóveľs példa, miért?
hogy? - kép is!

- Tojásfestés, tojásadás _ ki
kinek? - kép vagy valódi példa

- Nyuszi kapcsolódása a
húsvéthoz ( mindenki hoz saját
plüssnyulat' megismeľés,
beszélgetés, majd levezető játék

Krimyezet
tevékeny

megismerése

Hrisvéti
hagyomĺĺnyokkal
való ismeľkedés

- Papírból nyul testrészek
ĺisszeragasztani

- Aki még szeretne (levezetés) _
színes tojásokkal díszíteni a

Vizuá1is
nevelés

Testséma játék
nyuszival

(Mellékletek 9.

sz. kép)

- Eszkoz: hullahopp karika
- Mondóka: ,,Nyuszi fülét...'';

,,Felmászott a nyúl afáta..,,
- Bemelegítés, fiő gyakoľlat:

ugľások eszkozzel, levezetés,
átvezetés játékba plüss

Ugrások
(Mellékletek: 10.

sz. kép)

Játékos
testnevelés

Végh Gyĺ!ľgy:
Kleoflís, a didergő

kis tojás
lékletek: l1.

- Eszköz: Színes tojások'
plüssnyúl
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sz. kéo)
Péntek Zenei nevelés Hangszerekkel

való ismeľkedés,
ének

Hangszer: csĺirgők
,Nyuszi Gyuszi..."
..Hová mégy te, ...''

Tevékenységekben megvalósuló,,tanulás''
A gyeľmeki tanulás alapvető formája a bölcsődés korban az utźĺuás. A tanulási folyamat a
játékos jelleg dominálásával a spontaneitásľa, az onkéntęlen figyelméľe épülve alakul ki.
Folyamatosan jelen van bölcsődei lét minden szíĺterén, nemcsak a tevékenységekbe ágyazotĺ
ismeretszerzés során valósul meg' a gyeľmek folyamatos megfigyeléséľe épiil. A gyermeket
kívancsisága, nagyfokú mozgásigénye irányítja ezért fejlesztése az egész bölcsődei nap
folyaman adódó helyzetekben, teľmészetes és szimulált környezetben, a kisgyermeknevelő
áIta|kezďeméĺyezettlegkiilönbözőbbtevékenységiformfü banvalósulmeg.

Kisgyermeknevelőink feladata, hogy a tevékenységek,hez megteremtse a megfelelő
feltételeket, atźmlogató- és biztonságos köľnyezetet, a kellemes, baľátságos légkört. Fontos,
hogy az eszközöket előre kikészítse, ezek esztétikusak és megfelelő szĺĺmúak legyenek.
Lényeges, hogy a nevelő nyitott legyen a gyermekek jelzéseire, igényeiľe, élményeire,
motiválja őt.

Jogok és érdekvédelem
A személyiségi jogok védelmének elve
A bölcsőde minden đolgozőja a gyermekek személyi adatait bizalmasan keze|i, betartja az
adatvédelmi tĺĺrvényben előírtakat, a gondozott gyermekek és szüleik személyiségi jogait
védi, tiszteletben tartja. Azintézsnényi titkot megőrzí, munkájaĺó|tájékońatást, felvilágosítást
csak közvetlen felettese engedélyével adhat.

A gyeľmeknek joga van:
- testi, érze|mi és eľkölcsi fejlődését, jő|ététét biztosító, saját családi kĺĺľnyezetében tĺjľténő

nęvelkedéshez,
- segítséget kapni a saját családjában való nevelkedéshez, személyiségének

kibontakoztatásđhoz,
- fejlődésére áľtalmas kömyezeti és társadalmi hatások elleni védelemľe,
- az emberi méltósága tiszteletben tartásźůloz, a bźnta|mazással, az e|hanyagolással és az

infoľmációs áľtalommal szembeni védelemhez.

A gyeľmeki jogok védelme minden olyan személy kĺitelessége, aki a gyeľmek nevelésével,
gondozásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.
A szülő jogosult és ktlteles arra, hogy a gyeľmekét családban gondozza és a gyeľmekek
szfüségleteinek megfelelő feltételeket (pl. lakhatás, étkezés,ruházattal való ellátás) biztosítsa.

Kapcsolatŕartńs más intézményekkel
A bĺilcsőde az eľedményes mfüödés érdekében kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Ktĺzpontta|' a
védőnőkkel, a Gyámhivatallal, az őv o dźkkaL
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t1,.4 GynnnĺBrKERT Bolcsion

1082 Budapest, Nagy Templom u. 3.
Férőhe|y:72fő

Megkiizelíthetőség:
BKV jáľmiĺvekkel
- 3-as metľó Megálló: Corvin-negyed
- 9-es autóbusz Megálló: Horváth Mihály téľ
- 83-as tľolibusz Megálló: Horváth Mihály tér

Személygépkocsival
- az intézmény előtt a Nagy Templom utcában
és kömyékén lehet paľkolni, a paľkoláséľt fizetni kell,
- paĺkolasi díj fizetés nélkĺil vźrakozás igénybevétele: hétköznaponként 8.00-8.30 óra'
valamint 1 5. 3 0- 1 7. 00 óľa közĺitt, igénybej elentés a bĺilcsődeve zetóné|.

Btilcsődénk múltja' jelene, jiĺvője és kfiľnyezete

,,ELSő FERENCZ JÓZSEF Isten kegyelméből
Ausztriai Császór Csehorszóg Királya stb. és

Magłarország Apostoli Királya dicső urallrndása és
ERZSEBET Ausztriai Csószárné és Magłar Királyné

i Felsége legmagasabb védnôIrsége alatt
emelte

a Budapesti Első Balcsődei Eg,tlet
ezen új intézetet a szegény munlrgs nők g,lermelrpi számára

]876-ban s felszenteltetett I877 januárius ] ]én,,
(a b ej źtr ati márv anfiábla felirata)

A bölcsőde épületét 1876 évében építették W Miklós tervei alapjan. Az intézmény |877-ben
nyitotta meg a kapuit, a kisgyeľmeket nevelő családok előtt. A bölcsőde a szegény családok
szźmźrajelentett nagy segítséget, mivel a szülők biztonságban fudhatták gyermekeiket. Jeles
tĺirténelmi személyiségek, mint Ferenc József és Erzsébet királyné is fovédn<ikei voltak az
Első Pesti Bolcsődei Egłletnek. Az épület múltja meghatározzajelenét.
Bĺĺlcsődénk a folyamatosan széptilő és megrijuló viĺľosrész, a Corvin negłed szívében
helyezkedik el. A sok modem épület kĺizött büszkén viseli hagyományos kiilsőjét, mely
tökéletes harmóniában źi| az új épületek sokaságáva|,megónzve funkcióját és egyediségét. A
tradíció fontossága, a hagyomány tisztelete a szülők és az itt dolgozók szźtmára is
meghatározó éľték.

Az épület _ a pađlásteret is beszámítva _ haľomszintes. Az alagsori részen talá|hatőak a
kiszolgáló helyiségek, a főzőkonyha, a mosoda, akazáĺlház, akalonblző ruktárak, atáxgya|ő
(egyben szakmai kĺinyvtĺáľ), a sószoba, a múzeum és az o|tozők helyiségei. A felső szinten
van a gyönyĺinĺ aula (mely kĺlzösségi szintérként is műkĺidik), a csoportszobźk, az iroda, az
ebédlő és a mosogató helyisége. A bölcsődéhez tartozik egy csodá|atos zárt udvaľ. A
gyeľmekeket hat csopoľtszobábanneveljük és gondozzuk. A napi munka szewezésénél fontos

szempont, hogy a szobák nem közvetlen keľtkapcsolatosak. Intézményiink sajźt
fbzőkonyhával rendęlkezik, amely az źita\unk nevelt korosztálynak a megfelelően elkészített
minőségi, korszerű ételeket biztosítja.
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A lakosság összetételében jelentős változás zajlik. Egyre több fiatal kĺiltözik a nyĹizsgő és
lfütető vaľosrészbe. Ezek're a fiatalokĺa potenciális szülőként tekinthetiink. Ez kihatással lesz
bĺilcsődénk jcivőjére

Btilcsődénk mĺnőségpolĺtĺkáj a
,, A nehézség nem az új eszmék kialakítĺźsában rejlik, hanem a régiektől való

megszabadulósban''.
Iohn Maynaľd Keynes

A bölcsődénkben folyó munktńmeghatérozza,hogy az oí1dolgozók milyen minőségú munkát
végeznek. A minőségbiztosítás kapcsán fontos szempont az is, hogy képesek vagyunk- e
megfelelni a szĹilők elvárásainak. A napi tevékenységtink során figyelemmel kell kĺivetniink
ebben a felgyorsult világban a gyeľmekek megváltozott igényeit is. Ezeket a szempontokat
összhangba kell hozni annak érdekében, hogy a szülői elégedettségi mutatók magasak
legyenek. Ezért rendkívĹil fontos a megbízhatősźtg, a különböző igényekľe adott gyors
ľeagálási készség, a magas szinttĺ szakmai hozzźférés. A minőségbiztosítás soľán a
kommunikációnak és a hitelességnek is meghatározó a szerepe. Lényeges a mindennapokban
olyan szo|gá|tatáls nyújtásą amellyel a sztikségleteket maradéktalanul kielégíthetjfü.
Meghataľoző szolgá|tatási maľketing a mosoly, a tĹirelem, továbbá a szolgáItatás fizikai és
tź,reyi köľnyezete. Ezért kiemelkedően fontos a kisgyermekek életterének minél színesebb
kialakítása. Jelen korunk kihívasa és egyben célja is a minőségi munka és a minőségi
szabadidő haľmóniájĺĺnak megteľemtése.

Bölcsődénk pedagógiai hitvallása
Bĺilcsődénk nevelő, gondoző munkáját a múltbéli tapaszta|atok, hagyományok, és a jelenkoľ
tapaszta|atainak ötvözete jellemzi. Hiszen múlt nélktil nincsen jelen és jövő.

IntézményĹink alkalmazkodik a megvá|tozott igényekhez, igy ez a|apjan egy új szemlélehĺ,
kompetencia a|apű bölcsődei nevelés képviselőj e, meglaĺtva hagyomanyait.
Pedagógirĺnk lényeges eleme a feltétel nélküli szeretet és elfogadás, melyet a gondoskodás és
tcirődés jellemez. Munkankat a felelősség, valamint a gyeľmek és családjanak
megismerésének igénye j ellemez.

,,Engem ne emeljen a magasba senki,
Ha nem tud addig tartani,

Míg ténylegfelnt)vök!
Guggoljon ide mellém,
Ha nem csak hallani

De érteni is akar,
Hog közel leg,len a szívdobogósunk!',

(Bírtalan Feľenc)

Intézményiinkben a gyeľmekeket tisztelet és megbecsiilés övezi. Fontosnak tartjuk az egyéni,
szociális és kognitív képességek kibontakoztatasát.

A gyermekek szttmźtta megteremtett szeretetteljes, biaonságos, családias légk<irben, minden
gyermek saját képességei szerint fejlődhet, meglapaszta|hatja az önfeledt, szabađ jźĺék
ĺirĺimét, élmény és fantázia viLága gazdagodhat, mely képessé teszi őt a későbbi kľeatív
gondolkodásra, továbbfej lődésre.
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Arľa tcireksziink, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből, családjaikkal együttműködve,
személyiségi jogaik tiszteletben tartása mellett, avi|ágta nyitott' érdeklődő, fogékony, önálló,
a társadalmi együttélés alapvető szabźtlyait elfogadó gyermekeket neveljünk.

A szolgáltatás teriilete, ĺgénybevevői célcsoport
A Gyeľmekkert Bolcsődébe a VIII. kertileti állandó lakcímet igazo\ő szülők gyermekeit
vesszfü fel. A sztilők szabadon vźůaszthatĺak a keľiilet hét bölcsődéje kdzül. Intézménytinkbe
éwől- évre folyamatos a tuljelentkezés, A szĹilők többsége magasabb iskolai végzeÍtségu,
értelmiség. A családokat a tudatosság jellemzi, fontos számukra a nyitottság és az
emberközpontuság. Évekĺe visszamenőIeg tapaszta|hatő, hogy az édesapfü egyre nagyobb
szrímban jelennek meg a kiilĺlnböző rendezvényeinken, fontos szeľepet vállalva gyermekeik
életében. A bĺilcsődevá|asztásnál meghataroző szempont az intézmény kĺizelsége, jó hírneve,
mely a szĹilők közötti információcserén vagy az idősebb testvér által megélt tapasztalatokon
alapul.

Az intézmény alapfeladata és egyéb szolgáltatásaĺ
A gyermekek védelméről és gyámĹigyi igazgatźsről szóló 1997. évi XxK. törvény
értelmében intézményiink alapfeladata (a személyes gondoskodás keľetein belül), hogy a
gyermekjóléti a|ape||átás ľendszerében biaosítsa a kisgyeľmekek napközbeni ellátását _
nevelését, gondozását, felügyeletét, étkeztetését _, bölcsődei alapellátás formájában. A
tĺirvény a gyeľmekeknek 20 hetes koruktól 3, illetve 4 éves korukig (sajátos nevelési igényu
gyeľmekek esetében 5, illetve 6 éves korig) teszi lehetővé a bĺllcsődei ellátast.

Alapellátáson túli szoleáltatásaink:
o időszakos gyeľmekfelügyelet,
o sóteľápia azószí és téli hónapokban.

Bölcsődénk hétkĺiznapokon ľeggel 6 őrátőI délutan l8 óľáig van nyitva.

Btilcsődénk szeméIyi feltételei
B<llcsődénk épitészeti adottságait figyelembe véve kell a napirendet megszervezni. Elsődleges
szakmai szempont a 

',saját 
kisgyermeknevelői rendszeÍ,, és a 

',felmenő 
rendszer'' biĺosítása.

Egy csopoľton belül kettő, illetve hiíľom fo kisgyermeknevelő dolgozik. Az o|e|kezési idő
alatt betaľtandó kĺĺvetelmény a ,,sajéú gyermek'' nevelése és gondozása. Továbbá fontos
feladat az ĺjsszehangolt és részleteiben megteľvezett neve|ési célok megfogalmazása. Teljes
mértékben figyelembe vesszfü azt, hogy a gyeľmekek mikor érkeznek, és mikoľ tźlvoznak
haza. Eĺnek megfelelően alakítjuk ki a kisgyermeknevelői munkaľendet. Bölcsődénk nyitott,
demokĺatikus elvekęt képvisel. Teret enged az individumnak és az egyénľe szabott
banásmódot helyezi előtérbe. A sziilőket megeľősíti szülői szereptikben és a család
támaszaként ott nyrijt segítséget, aho| azt a szülők igénylik.

Kisgyermeknevelői Iétszźm az iskolázottság fiiggvényében:
. 1 fĺĺ bĺllcsodevezető (szociálpedagógus végzettség+szociális sza|rvizsga),
. 16 fő kisgyeľmeknevelő

- csecsemő és gyeľmek gondozóno 2fő,
- csecsemő és kisgyeľmek gondozónÍ5 3fő
- bölcsődei szakgondozónő: 1fő,
- kisgyeľmekgondozó- nevelő l0 fő

A bĺilcsőde vezetője koordinálja és feltigyeli a szakmai progľamban leíľtak teljesülését,

szervezi a különbĺlzo renďezvényeket, kapcsolatot tart a szülőkkel.
Főiskolai éslvagy szakirányú felsőfokú szakképesítéssel 4 fő ľendelkezik. Jelen]eg 1 fo



Kisgyeľmeknevelő, főiskolai tanulmányokat folytat. A kisgyeľmeknevelők aklaeditált
képzésben is részt vesznek, gyarupítva ismereteiket.
A kisgyeľmeknevelők munkáját pszichológus segíti. Csopoľtos és egyéni foglďkozáson
lehetőség nyílik ana,hogy a felmeľülő problémakat szakember segítségével oldhassuk meg.

A kisgyeľmeknevelők munkáját 6 fő technikai munkataľs segíti, akik gyeľmekfeliigyeleti és
takarítói felađatokat látnak el.
A bölcsőde orvosa heti 4 őrábaĺkíséri figyelemmel a kisgyermekek egészséges fejlődését.
Az é|elmezéssel kapcsolatos feladatokat 7fő dietetikus munkatars |átja eI. Feladatkörébe
taľtozik a taľsbĺjlcsődékbe jrĺľó gyeľmekek egyéni és speciális szükséglettĺ étlapjainak
összeállítása, továbbá a munkatláľsak diétás étľendjének kidolgozása is'
A koľszerĹĺ ételek elkészítését lfő szakácsno és2 fő kisegítő munkatars biztosítja.
A bölcsőde karbantaľtási feladatainak ellátástlt lf(i karbantaľtó végzi.
Az intézmény saját mosodával rendelkezik, melyben lfő mosodai a|ka|mazott végzi a napi
teendőit. A mosodai alkalmazott feladata továbbá az intézmény alagsoľi szintjének a
takaľítása, ktilönböző rendezvények után a terület rendbetétele.

Biilcsődénk táľgyi feltételeĺ
Intézményiink 72 fér(5he||yel mfüödik. A bölcsőde 6 csopoľtszobával ľendelkezik (,,katicď,,
,,csiga'',,,méhecske'',,,pingvin'',,,siini'',,,pillangó'' csoport).

A ,,katica és csiga'' csopoľt szobái egymásba nyílnak, egy fiirdőszobáva| és a ,,csigď'
csopoľtból nyi|ő a|tató terasszal rendęlkezik. A két csopoľt egy gondozási egység, így
esetenként a kisgyeľmeknevelőnek haľom részterĹiletre kell iľányítani a figyelmfüet. A
,,katica szoba 40, a csiga szobazz Ín2.

A ,,méhecske'' és a,,pingviď'csopoľt önálló szobaként funkcionál, méretĹik közel azonos 42-
50 m2.

A következő egység a ,,siini'' és ,,pillangó'' csopoľt építészeti|eg szintén nehezített. A két
csopoľtszoba ktjzĺitt helyezkedik el a fürdőszoba. A felügyelet biztosítása átgondo|t szervezést
igényel.

Három csoportszobĺĺnk utcafľontos, háľom pedig belső, zźtft kertre néz. Szobáink tágasak,
világosak.

Bölcsődénkben a nevelés, gondozás eszkozei szakmailag fudatosan tervezettek, pedagógiailag
célszerűen kialakítottak, megfelelnek a mai, modem kisgyermeknevelés elviĺľásainak. A
szobák berendezése gyermekközpontű, hangulatos, otthonos, esztétikus. A játékeszkijzök a
gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségi szintjiiknek, valamint a szakmai
előírásoknak megfelelően vannak ci sszeválo gatva.

Az átadő helyiség fogadja a bölcsődébe érkezo és távoző kisgyeľmekeket és szüleiket. Itt
ta|źůhatőak az oltozó szekľények.
A fiirdőszoblfü közvetlenül kapcsolódnak a csopoľtszobiĺkhoz (kivéve a ,,csigď' csoportot) és
az átađőhoz/ gyermektiltózokkoz. Benniik minden haszná|ati eszkoz pl. mosdó,
t<iľtilktizőtaľtó, tfüĺir stb._ a gyeľmekek önállóságľa nevelését segíti. A gyeľmekĺiltĺlzőkben
barátságos kciľnyezet fogadja a bölcsődébe érkezó és tźwoző kisgyeľmekeket és szĹileiket. A
kisgyermeknevelők nagy hangsúlý fektetnek a gyeľmekĺiltciző dekorálására, és folyamatosan
frissítik a faliújságot. A gyeľmekek saját ruhájukban vannak.
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A bölcsőde egy légtenĺ udvarľal rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyermekek számára az
egész kęrt felfedezését, a nagy terület bebarangolását. A ,,bánatos bozótosban''
megtalálhatóak a keľtben élő madáľfajok képei is, melyekľől ľengeteg beszélgetést
kezdeményeziink a gyeľmekeinkkel. M egy légteni udvar további nagy előnye a különbciző
koru gyermekek szocia|izáciőja, az egymásra ťrgyelés készségének elsajátítása. Az udvaron
áľnyas és napos teľiiletek találhatóak. A játékkész|et gazdagsźąa a mozgásfejlődéshez
sziikséges targyi kellékek mindegyike biztosított. Egyedülállóan megtaléůhatő udvarunkon a
futó bioildi és kétkerekú bicikli, melyen az óvodába menő gyermekek nagy százaléka
megtanul ĺinállóan, pótkeľék nélkül kerekezni.

A gyeľmekek élelmezése kiemelkedő jelentőséggel bír. HACCP rendszeľben a tĺirvényi
előíľásokat betaľtva idényjellegű élelmi anyagokat használunk fe|. Az egyéni igényeket
szakorvosi igazolás birtokában biĺosítjuk.

Bölcsődénk alagsorában található a Bĺilcsőde Múzeum, melynek a látogatottsága tciľetlen.

A Bölcsőde Múzeum bemutatja a szakma múltját és jelenét. Lehetőség nyílik aĺľa, hogy
átfogóan lássuk a kezdeteket és azt, hogy jelenleg hol tart a szakma. A Múzeum az źt||andő

kiállításon túl időszaki kiállítással is gazdagitja a léÍnivalőt. Ezęn kívül szakmai könyvtráľ is
ľendelkezé sľe ál l az ideláto gatők szźtmáĺ a.

NEVELESI, GoNDo zĺslPRoGRAMUNK

Nevelő- gondozó munkánk célja
A családban nevelkedő kisgyeľmekek számźtta, csa|ádias' deľűs légkörben, családjukkal
szorosan egyĹittmfüödve, családi neveléstikre épíwe, azt kiegészíŤĺe, a nemzetiletnikai
hovatartozás tiszteletben taľtasával, a napközbeni ellátas _ nevelés, gondozás, étkeztetés,

feltigyelet_ keretein belül, az életkoľi- és egyéni sajátosságokľa, sztikségletekľe tekintettel,
odaforduló szeľetettel, elfogadással, kompetenciáik figyelembevételével, színes, egyiittes
élményekbe ágyazottan tapaszta|atszerzési lehetőségek biztosítésátva|, viselkedési minták
nffitásával biztosítjuk a sokfele változatos tevékenységet, tĺĺmogatjuk a harmonikus fejlődést.

Nevelő. gondozĺi munkánk feladatai
A bĺilcsődei nevelés- gondozás keretei között, a 0-3 éves egészséges, családban nevelkedő
kisgyeľmekek napkĺizbeni e||źtása nevelése, gondozása, étkeztetése, felĹigyelete

családjukkal egyĹittmiĺködve, családi nevelésĹikľe építve pszichoszomatikus sziikségleteik
kielégítése, optimális fejlődésiik elősegítése. A hátrźnvos, halmozottart hátrányos heliyzebj,
veszélyeztetett gyeľmekek hátrányainak, veszé|yeztetettségének és azok következményeinek
enyhítése.

E gészségvédelem, az egészséges életm ĺód megalapozás a
o A haľmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges biztonságos környezet megteremtése,
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o a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése,
. egészségvédelem, egészségnevelés, a komyezethez va|ő alkalmazkodás és alapvető
kulturhigiénés szokások kialakításanak elősegítése (testi-lelki haľmónia kialakulását és
megőľzését segítő napiľend _ ezen belül: étkezés, tisztálkodas, öltözködés, alvás- pihenés,
szobatísztaságra való szoktatas és kialakulás segítése , |evegózés, mozgás, jźLték)'

o szfüség esetén speciális szakember bevonásával prevenciós feladatok ellátása.

Az érze|mi fejlődés és a szocia|uáciő segítése
o Derĺis légkör biztosítása, a bölcsődébe kerĹiléssęl jźtrő nehézségek lehetőség szeľinti
csökkentése' a gyeľmekek segítése az esetlegesen átélt nehézségeik feldolgozásában,
o a kisgyermeknevelő-gyermek között szeretetteljes, éľzelmi biaonságot jelentő kapcsolat
kialakulásanak segítése,
o az egyéni szfüségletek kielégítése a csopoľtban é|és he|yzetében, az én tudat egészséges
fej lődésének segítése,
o abízalmon és elfogadáson alapuló tĺĺľsas kapcsolatok alakulásĺín*, u egyĹittélés szabá|yai
elfogadĺásanak, a masik irĺĺnti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése,
o lehetőségteremtés a kisgyeľmeknevelővel és/vagy a tĺĺrsakkal köztĺs élmények szetzéséte,
az én éľvényesítés és az alkalmazkodlís egyensúlyĺának irźnyába befolyásolva a gyeľmek
fejlődését,
o a kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv felébresztésével
ésfenntartásával(meghallgatás,figyelem,kérdésekmegvá|aszo|ása),
o a szocializációs problémával kÍlzdó, lassabban fejlődő' hátranyos he|yzetli, elhanyagolt
gyeľmekek nevelése- gondozĺĺsa fokozott többlet- törődéssel.

A megĺsmeľési folyamatok fejlődésének segítése
. Az éľdeklődés kialakulásrának, fennmaľadásźnak, eľősödésének, az érdeklődési kör
bővülésének segítése,
o a kommunikatív képességek és a kommunikációs kedv fejlődésének segítése,
. a gyeÍmek életkoranak, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének biztosítésa,
o a gyermek igényeihez igazodő közö's tevékenység során élmények, viselkedési és

helyzetmegoldási mintak nyrijtása,
o az oná||ó aktivitás és a kĺeativitás tamogatása,
o az öná||ő véleményalkotásra, a döntésre, avtilasztttsra való képessé válás segítése,
o ismeretnyújtás, atźĄékoződásnak, atapaszta|atok és élmények feldolgozásának segítése,
. a gyeĺmek tevékenységének támogató-bátorítő odafigyeléssel kísérése, megerősítése,az
önkifej ezés lehetőségeinek me gteremtése az e gy es helyzetekben.

NEVEL o. G oND o Zo nĺuľxÁNK ME G s zF,Rlv Ezŕ)sľľnr ELVEI I.
Kapcsolat a szülőkkel
Bölcsődénkben kiemelkedően fontosnak tartjuk a sziilőkkel a koľrekt, paľtneri
egyĹittmtĺkcidést. Az együttmfüĺidés feltétele a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a hitelesség,
a szeméIyes hangvételű (de nem bizalmaskodó), tapintatos, folyamatos kommunikáciő, az
információ megosztása. A család és a btilcsőde kĺjzĺitt kialakult paľtneri kapcsolat segíti a
gyermekek haľmonikus fejlődését. A szülő ismeri legjobban gyeľmekét, igy ő tudja a
legiobban kĺizvetíteni gyermeke szokásait, igényeit, szfüségleteit, ezzel nagymértékben
segítve a kisgyeľmeknevelő munkáját az egyéni banásmód kialakításában.
Kisgyermeknevelőink tapaszta|t szakemberek, akik szaktudásukka|,tapaszta|ataikkal segítik a
szülőket gyeľmekeik nevelésében.
A kapcsolattaľtásnak, tájékońatásnak ttibb fotmźĄa van. Mivel mindegyik más- más szerepet
tölt be, cé|szeruminél többet a|ka|mazn közülük.
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Személyes kapcsolat
Etső talá|kozás: miután a szülők eldöntötték, hogy a mi bcilcsődénket vźt|asztjźk., és erre mód
és lehetőség is adott, felkeľesik a bolcsődét és a vezetővel t<iľténő személyes beszélgetés soľĺĺn
- első interjri - megbeszéIik, egyeztetika bölcsődei élet megkezdésének pontos időpontját.
Ekkoľ a szülő tájékoztatást kap a felvétel fo|yamatźrő|, a fokozatos beszoktatás módszeréľől,
a bölcsődei napi életről és a szakmai munkĺĺról. A sztilők megismeľik a bölcsődét, a leendő
csoportszobát és gyeľmekiik kisgyermeknevelőjét. Ez a család és a bölcsőde
együttműködósćnck clső színteľe.

Családlátogatás
A családlátogatásnak a cé|ja a gyeľmeknek és a sziilőknek otthoni kĺimyezetben való
megismeľése' Az első családlátogatásra a beszoktatás megkezdése előtt, vagy a beszoktatas
első hetében kerül sor, előre egyeztetett időpontban. A családlátogatásra a kisgyeľmeknevelők
a gyeľmek szětmétraapró figyelmességgelkészülnek (pl. iidvözlőkźrtya' melyben köszöntjfü a
gyeľmeket, vagy a gyermek jele stb). Ez a gesńls segíti a gyermekkel való barátkozást. A
családlátogatás soriín, a gyeľmek a megszokott, biztonságot nyujtó kömyezetében találkozhat
a szźmźra még ismeľetlen személlyel, a kisgyeľmeknevelővel, mely źůta| a barźúkozás,
kapcsolatfelvéteI k<innyebbé válik. A szülő/k az otthoni köľnyezetükben egy kellemesebb,
oldotüabb légkörben kaphatnak további, személyre szóló informáciőkat a bö'lcsődei életről,
mélyebben megismeľhetik a kisgyeľmeknevelő szemé|yét, és lehetőségĹik nyílik szoľongásaik
fe|tárź.sźlra, oldásara ebben a nem hivatalos környezetben.
A kisgyeľmeknevelő megismerheti a gyeľmeket a maga természetes közegében, megfigyelheti
viselkedését, reakcióit és információkat gnĺjthet. A családi éLet az emberek intim szférájához
tartozik, előfordul, hogy a családlátogatásra nem keľtil sor, meľt a szĹilők e|zźrkőznak e|o|e.

Ezt tiszte|etben taľtva elfogadjuk a szülők ez fuźný kérését. A családlátogatás törtéhet a

,,saját kisgyermeknevelő'' és tars kisgyeľmeknevelő részvételével, valamint ha szĺ'ikséges, más
szakemberek bevonásával (védőnő, családgondozó, gyeľmekoľvos). Különleges esetekben,

évkĺizben, ismételt csďádlátogatást teszĹink a családoknál. A családlátogatásról ľövid
beszámolót készítenek a kisgyermeknevelők a módszertani levél útmutatója alapjźn. mely a
gyeľmek dokumentaciój ĺĺnak részét képezi.

Napi taláIkozások
Bölcsődénkben a személyes kapcsolattaľtás fontos részét képezik a napi találkozások. A
reggeli átvételnél a kisgyeľmeknevelők éľdeklődnek a gyermekekkel tĺjľtént e|őző napi
eseményekĺől, délutan pedig az źúadáskor tájékoztatják a szülőket az aznapi töľténésekről.

Fogadó óra
A kisgyermeknevelők lehetőséget biztosítanak a szülők szátmára fogadó óľfüon való
személyes ta|á|kozásra a gyeÍÍnekekkel kapcsolatos tapasztalatok, az esetleg felmeľülő
problémfü megbeszélésére (p1. testvér várźĺsa, születése). Ezek a találkozások alkalmat adnak
a gyermek minél mélyebb megismerésére az egyiittmúködés biztosítĺsara, elmélyítésére. Az
akfuális pľoblémlák megbeszélése, megoldása, tanácsadás a kisgyeľmeknevelő részéľől mind
segíti a szülőket az esetleges felmerülő bizonytalanságuk enyhítésére.

Csopoľtos szint
Szĺilői értekezl'et
Az első szĹilői éľtekezletre a ĺyárl zátást követően kerül soľ az újonnan érkező gyeľmekek
szülei szźlmźna. A szülői éľtekezletet vagy atáĺgya|oba, vagy a bĺilcsőde au|ájźlba szervezzlđik.

Ezen a szülői értekezleten ismerhetik meg a szülők az összes kisgyeľmeknevelőt, majd a
szülői értekez|et végén mindenki a ,,saját,, kisgyermeknevelőjét. A szülői értekez|etet a
bölcsőde vezetoje tĄa, aki bemutatja az intézményünket, majd tájékoztatja a szülőket a
beiratkozás menetéről, milyen papírokat kell beszereznifü allhoz, hogy a gyermekük felvétele
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megtörténjen. A sztilők tájékoztatást kapnak intézményiink hazirendjéről, napirendjéro|, a
beszoktatás menetéről. A szülői értekezlet végén lehetőség van a kérdések feltevéséľe, illetve
megváIaszolásara.

Csoportos szĺilőĺ éľtekezletek
Az első csoportos szülői értekezletľe az e|ső ,,hivatalos'' szülői értekez|et után keľĹil sor.
Miutĺán befejeződcitt a szĹilői értekezlet minden kisgyeľmeknevelő a saját csoportszobájába
fogadja ',z. ,,ilj,, sziilőket ogy ľészlotosobb, szomélyre sző|ő tajékoztatás oéljából. Itt lehetőség
nyílik a csoportszoba megismerésére, illetve a kisgyeľmeknevelővel való kapcsolatfelvételre.
A kisgyeľmeknevelők a csopoľtra vonatkozó tź$ékoztatő utiín személyesen beszélik meg a
szülőkkel a beszoktatás lehetséges időpontj źú, felajan|jfü a ,,bĺilcsődekóstolgató'' lehetőségét,
illetve tájékoztatjak a szülőket az iszenőfrezet tarta|měról, és, hogy milyen felszerelést kell
hozniuk az elsó napra. A tajékoztató végén lehetőség nyílik az esetleg felmeľülő kéľdések
megváIaszolásara.
Ev közben további lehetőség van a csoportos szülői értekezletek megtartásáĺa az ađott
csopoľtľa vonatkozóan. Hatékonyabb, interaktívabb, népszeľű a szülők körében. Lényege,
hogy a szi|ők az adott csoporttal kapcsolatos általĺános tájékoztatás mellett, konkrét
gyeľmeknevelési kérdéseik megbeszélésében is segítséget kapjanak egymástól és a
kisgyeľmeknevelőkÍől. Ez a fajta szülői éľtekezlet lehetőséget ad a kisgyeľmekek életkori
sajátosságairól való beszélgetésre és az ezze| kapcsolatos egyéb nevelési, gondozási
nehézségek megvźtlaszolasĺĺľa, átbeszélésére. A szülőket foglalkoztató kérdéseknek a
felméréséľe a sztilői értekezlet előtt lehetőség nyílik, de konkĺét kérdés nélkül is egy
csopoľtváltás is alkalmat teremthet egy <isszehívott csoportos szülői értekez|et megtaľtásáľa.

Szülőcsopoľtos beszélgetés
A szülőcsoportos beszélgetéseken a sztilők gyeľmeknevelési kérdéseinek, nehézségeinek
tisszegyiĺjtése után, az adott témákban csopoľtos beszélgetéseket szervezĹink. Elsősorban
azokat a szülőket várjuk, akik inkább gyakorlati tanácsokľa vágynak, szívesen fogadjak más
szĹilők tapasńa|atait, meglátásait az adott témában. A szülőcsopoľtos beszélgetéseket a
ki s gyermeknevelők v ezetik.

Előadások
Az e|őadásokat azoknak a sztilőknek ajanljuk' akik szívesen hallgatnak különbĺiző témźů<ban
szakemberek tolmácsolásában előadásokat. Az e|őađásokon a meghívott szakemberek az
adott témakban tájékoztatjak a szülőket a kisgyermekek életkori sajátosságainak fontosabb
aspektusairól, melyek végén lehetőséget biztosítanak a szülők aktuális kérdéseinek
megválaszoIásáĺa.
Bcilcsőđénkben rendszeresen meghívott vendégek: gyermek fogorvos, gyeľmekorvos,
pszichológus, dietetikus (bölcsődénk élelmezésvezetője), óvodavezető.

Kiĺziisségi szint
Bölcsőde,,kóstolgató''
Célja intézményiink megismeľése, kapcsolatfelvétel a leendő kisgyeľmeknevelővel,
beszélgetés, kĺizĺis játék. IntézményĹinkbe a bölcsőde kóstolgató lehetőségét a bölcsődei
beszoktatás előtt ajánljuk fel a szülőknek és kisgyermekfü számiĺĺa. Heti 2 alkalommal 10-
1lh-ig az udvaron biztosítjuk ezt aIehetőséget. A b<ilcsőde ,,kóstolgató'' segíti a beszoktatást,
hísz a gyerekek a beszoktatás első napjan mrĺr egy ismeľt kĺimyezetbe érkeznek, a hely mĺĺľ
ismeľős és nem idegen számukľa.

Családi délutánok
Hagyományaink között szerepel, a bölcsődei élet, kĺizĺisségi, támogatő funkcióját kjhasznźiva,
hogy rendszeresen szerveztink családi délutanokat. Családi játsző délutĺĺnt évente ttjbb
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alkalommal taľtunk. Ezękęn a napokon uzsonna után a sziilők- nagysztilők, testvéľek a
csopoľtszobában l jó idő esetén az udvaron/ egy vidám ĺinfeledt játékban vehetnek részt
gyeľmekeikkel közĺjsen. A családi napokon igyeksziink kĺlzös kľeatív tevékenységekĺe
ösztönözni a gyeľmekeket, és szĹileiket. Közcis gyurmázás,ragasztás, éneklés keretében.

Faliújság
Minden nevelési egységben, a gyeľmeköltöZők fa|tn, faliújságokontájékoztatjuk a szülőket a
bölcsődénket érintő fontosabb információkľól és az aktuális eseményekkel kapcsolatosan,
melyek mindegyike szintén a kapcsolatépítés, fenntartás és segítségnyújtás jegyében zaj|ik.Itt
kerĹil elhelyezésre a btilcsőde héľ;ireĺďje, az intézményrendszerĹinkĺĺn belüli és kívüli segítő
szakemberek, valamint a kerületi intezmények és segítő szakemberek elérhetősége, a heti
ét|ap,befizetések időpontja, és mindęn egyéb aktuális információ, aIni a gyeľmekek el|átását
érinti.

NEvELo.GoNDoZo ľĺuľrÁľK ME GSZERVEZÉSENEK ELVEI II.

''Saját 
kisryeľmeknevelő''. rendszeľ

Bölcsődénkben a ,,sajźú kisgyermeknevelő''- rendszer a személyi állandóság elvén alapul,
mely nem merev rendszer, de biztosítja, hogy több figyelem jusson minden gyermekre. A
szakmai alapelveknek megfelelően csoportjainkban a gyermekek egy ńsze (4-6-7 gyermek)
egy kisgyermeknevelőhöztartozik. A,,saját kisgyermeknevelő'' szoktatja be a gyeľmekeket a
bölcsődébe, ő segíti át a bĺilcsődei élet sorĺĺn adódó nehézségeken, ő tartja szétmon egyéni
igényeiket, problémáikat, szokásaikat és ő kíséri nyomon fokozott figyelemmel a fejlődésfüet
a bölcsődei ellátas egész ĺđótntama a|att ő a kisgyeľmeknevelője (felmenőľendszeľ). Az
úgynevezett ölelkezési időben _ az- az iđőszak' amikor mindkét kisgyermeknevelő a
csopoľtban taľtózkodik_ idejét elsősorban a ,,saját,, gyeľmekei neveléséľe, gondozásiĺra
fordítja.

Gyeľmekcsoportok szeľvezése
A bölcsődei gyeľmekcsopoľt |étszámát jogszabályok hatfuozzźk. meg. Intézménytink
adottságainak fiiggvényében normál b<ilcsődei csopoľtban 2014. szeptember l-től, 14
gyeľmek nevelését biztosítjuk. A korábbi tapaszta|atok megerősítettek benntinket abban, hogy
ennél magasabb létszźtmot szakmailag nem taľtjuk elfogadhatónak. A megengedettnél tĺibb
gyeľmek nem csupán ellátási problémát jelent a kisgyermeknevelőnek' hanem nagyobb azaj a
csopoľtban, va\őszínusíthetően több a konfliktus, megterhelőbb az alkalmazkodás a
gyermekek szźlmźna, kevesebb a lehetőség azegyéni bánásmódra.
A gyeľmekek a bcilcsődei ellátás teljes időtaľtana a7att ugyanabba az életkoľ szeľinti homogén
gyermekcsopoľtba jámak, de előfordul, hogy szeptembeľben csopoľtvá|tásra kerül sor.
Homogén és vegyes csopoľtok egyarźnt előfordulnak, de tö,rekszÍink arra, hogy a gyermekek
kĺizött 8-l0, maximum l2 hónapnál nagyobb fejlettségbeli ktilönbség ne legyen.

Napĺľend
Bölcsődénkben tĺirekszünk a gyeľmekek napirendjének jól szervezett, folyamatos és rugalmas
kialakításĺĺra, mely figyelembe veszí a gyeľmekek igényeit, szfüségleteit, ezźůta| megteremtve
a nyugodt, folyamatos nevelés, gondozás feltételeit, annak megvalósítását, így biĺosítva
számukĺa abiztonsźryot, kiszĺĺmíthatóságot, aktivitást és az ijnáIlősodás lehetőségét.
A csoportokban, a napiľenden belül źV egyes gyeľmekek egyéni igényei úgy vannak
kielégítve, hogy kĺizben a csopoľt életében is áttekinthető rendszer vaÍl, a gyeľmekek
tájékozódnak a varható eseményekről (tisztálkodás, étkezés, alvás) nincs felesleges vaľakozási
idő. Ez egyben a csopoľt belső nyuga|mát is biztosítja. A napirend kialakításanál a
kisgyermeknevelők figyelembe veszik a gyermekek életkoľát, fejlettségét, egyéni
szfüségleteit, otthoni é|etét, életľitmusát,azađott évszakot és időjĺĺľást,
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a csopoľtlétszźtmot, a tźltgyí és személyi feltételeket és egyéb tényezőket (pl. a bcjlcsőde
nyitása' zźrása, stb.). Lényegesnek taľtjuk a jó munkaszewezést, a kisegítő szemé|yzet _
technikai dol gozók, élelmezésben dol gozók - ĺi sszehangolt munkáj át.

Napirend

06.00 _ 08.00 Gyermekek bevétele,
szĹikség szerint WC hasmálat, kézmosás,

08.00 - 08.30 Reggeli

A gyeľmekek bevétele szĹinetel!

08.30 _ 10.00 Gyermekek bevétele
szabađjáték
jó idő esetén az udvaron
rossz idő esetén a szobában

l0.00 _ 10.15 Tizőrai
10.15 _ 1 l.30 Szabadjáték

jó iđő esetén az udvaľon
rossz idő esetén a szobában

1l.30 _ 12.00 WC használat' kézmosás
Ebéd
Fogmosás

|2.00 _ 15.00 Csendes pihenő
15.00 _ 15.15 Ébresnő

cipőhuzas, WC használat, kézmosás
15.15 - 15.30 Uzsonna
15.30 _ 18.00 Szabadjáték

Gyeľmekek hazaadása

Beszoktatás (adaptáció) - szülővel történő fokozatos beszoktatás
Bolcsődénkben a szülővel ttiľténő fokozatos beszoktatás a családdal való együttmfüĺidést
he|yezi előtérbe. Az arryalszülő vagy a beszoktatást végzo más, a gyermek szźlmźlra ismerős
személy jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkĺinnyíti az t$ kömyezethez va|ő
alkalmazkodását. A kisgyermek és a kisgyeľmeknevelő között fokozatosan alakul ki az
érze|mi kapcsolat, kĺitődés, mely segíti a gyeľmeket új komyezetének elfogadásában,
megkönnyíti a beilleszkedést a bölcsődei k<iztisségbe, mérsékeli az adaptźrció soľán mutatkozó
stressz reakciók (1i. étkezési, alvási nehézségek, nyugtalanság, síľás, tiltakozás, a szulőhoz
való fokozott ragaszkodás, a viselkedésben, szokásokban, az ĺĺnállóság terén jelentkező
esetleges változások stb.) súlyos ságźlt, időbeni ę|hűződását.

Az első héten a személyi és taľgyi köľnyezet megismerésére, a gyeľmek szfüségleteinek a
bĺilcsődében töľténő kielégítésére he|yezzíJk a hangsúlyt, melyet az anya végez. Igy a
gyeľmek az anyźna| egyutt ismerkedik meg kisgyermeknevelőjével, az új kömyezetéve|,
taľgyakkal, személyekkelés szokásokkal. A kisgyeľmeknevelő megfigyelő, érdeklődő, kíváró
a kapcsolat alakulása szempontjából, majd a gyeľmek reakcióit figyelembe véve kb. 4-5
napon belül fokozatosan, źfiteszi az arryźtő| a gonđozási tevékenységeket, đe az anya még
jelen van. A második héttől a gyeľmek fokozatosan egyre ttibb időt tolt az anya nélkĹil a
bölcsődében, az egésznapjaa bölcsődei élet szeńnt zaj|ik.

A beszoktatás időtartama 2 hét szokott lenni, de előfoľdulnak egyéni eltérések is. Egy
csopoľtban egy kisgyermeknevelő egyszeÍTe egy gyermekkel foglalkozik, de kolléganőjével



páľhuzamosan is végezheti a beszoktatást. A szülővel tcjľténő fokozatos beszoktatás
lehetőséget nyújt a szülő és a kisgyermeknevelő kapcsolatának kialakulásahoz, a kĺilcsĺincis
együttműködéshez. A szĹilő és a kisgyermeknevelő kapcsolata döntően befolyásolja a
gyermek bölcsődei adaptáciőját' és közvetlen hatása van a gyermek egész bcllcsődei életére. A
kisgyermeknevelőnek a gyermek inínti figyelme, szeretetteljes odafoľdulása a sztilőben
megerősíti a kisgyeľmeknevelő irántibiza|mat, és eń. abiza|matkozvetíti a szülő a gyeľmeke
felé, mely a kisgyermeknevelői munka elismerését és éľtékelését eredményezi.

lĺlelmezés
Bölcsődénkben nagy hangsúlyt fektetĹink a gyermekek étkeztetésére, hiszen a megfelelőtesti
és szellemi fejlődés egyik alappillére az egészséges táplálkozás.

Alapvető célunk, hogy minden gyeÍmek megkapja a korcsopoľtjanak megfelelő eneľgia és

tápanyagÍartalmú étľendet, mely a napi szükséglet 75o/o-t teszi ki. Ennek tükrében naponta
négy étkezést biztosítunk, két fő étkezést, a reggelit és ebédet, valamint két kisétkezést, a
tizfuaít és uzsonnát. A gondozottak ellátása mellett igénybe vehető a dolgozók szánźlra napi
kétszeri étkezés.
A koľszeni és minden tdrvényi előíľásnak megfelelő étlapot a dietetikus élelmezésvezető
irźnyítźsával készítik el kĺlzĺisen a taľsbölcsőđék élelmezésvezetőivęl. Az étlapot a bölcsőde
oľvosa is jóvĺĺhagyja.

Az Egyesített Bölcsődékiĺtézményei köziil hazunkban sajátos módon đietetikus végzettségÉ
élelmezésvezető dolgozik, ennek kĺiszönhetően napra készen tudunk segítséget nyújtani
báľmely a tźp|á|kozás terĹiletén felmerülő probléma kapcsán' ide éľwe a kül<lnbĺjző tapláIék
allergiákat, intoleranciákat, autoiÍnmun betegségeket és akut eseteket. Szemléletmódunk
egyik fő iranyvonala, hogy a tźry|tt|kozással ne csupán egy alapszĹikségletet elégítstink ki,
hanem a gyermekek egészségneveléséľe is toreksztink.

Az étlaptervezés soriín gondosan ügyelĹink arra' hogy minél tt'bb élelmiszerrel és

ételféleséggel megismeľtessfü őket, mindemellett ezeket meg is szerettessfü veltĺk. Fő
szemponfunk a vźitozatosság és az idényjelleg megÍartása. Fokozatosan vezetjiik be

mindennapjainkba a ľefoľm étkezés sajĺĺtosságait, mind az alapanyagok, mind a

konyhatechnológia tekintetében. Az étkęzések során igyekszĹink önállóságľa nevelni a
gyeľmekeket, csopoľt szinten részt vesznek a terítésben és a tálalásban.
A táplálkozáson tut nagy hanqsúlý fektetiink a mozgásra, hiszen az színtén az egészséges
életmód szeľves részét képzi. Úgy gondoljuk ezt a szemléletmódot máĺ egészen kisgyeľmek
koľban átadnunk és képviselnĹink kell.

Munkrĺnkat mindig a jelenleg éľvényben Iévó jogszabályok a|apjźn végezzijk, Intézményiink
Z}O2-benmegszerczte a HACCP szabvźny szerinti tanúsítvlínyt, mely követelményeit azóta is
napi szinten betartjuk, ezá|ta| elérve és biĺosítva az éIe|miszer biztonságot.

A btilcsődei nevelés. gondozás főbb helyzetei
A nevelés- gondozás valamennyi helyzetének célja, a gyermek testi-lelki harmóniájának
elősegítése , melyhezhozzátartozik a személyi- és tátgyi kĺimyezettel vďó ĺisszhang is, ezért a
nevelés-gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget biztosítunk a kisgyeľmekek számáta,
hogy koruknak, éľdeklődésiiknek, pillanatnyi pszichés szÍikségleteiknek megfelelően
ismerkedhessenek személyi- és targyi kĺiľnyezetĹikkel úgy, hogy viselkedési mintát és

segítséget kaphassanak az optimźiis és sokoldalú fejlődéshez, szocia|izźpiőhoz. A gondozás
(testi szükségletek kielégítése) és a játék a bölcsődei élet egyenľangúan fontos he|yzetei,
melyekben lényegesnek taľtjuk a gyermek szabad aktivitás iranti igényének és kompetencia
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érzésének erősítését. A gyermekek szźmźtra a bölcsődei élet legyen élvezetes, részvételľe
motiváló, élményeket biztosító, társas kcĺzegben zajlrő, interakciót osztonzo.

Gondozás
Intézményiinkben a kisgyeľmekek gondozása olyan bensőséges interakciós helyzet a
kisgyeľmeknevelő és gyeľmek között, melynek elsődleges cé|ja a gyeľmek alapvető
sztikségleteinek kielégítése és a szükségletek önellátásľa való nevelése. A kisgyeľmekek a
bĺilcsődébe keľiiléstől aktívan részt vesznek a gondozási helyzetekben úgy, hogy közben érzik
kisgyermeknevelőjtik figyelmét, biztatźlsát, tźmogatő segítségét. Sikeľes próbálkozásaikat
nevelőik megerősítéssel, dicsérettel juta|mazzák, mely növeli egyĹittmfü<ldési kedvüket. A
sikeľtelenségéľt nem j źr e|marasztalás, inkább további bínatás. Az egyes cinellátó mozzanatok
megtanulásaľa sokszoľi gyakorlási lehetőséget biztosítunk. Kisgyermeknevelőink kiilönĺis
figyelmet fordítanak a gyakorláshoz szükséges személyenként nyújtott elegendő idő
megadására, a szokások és az oĺá|Iősodrĺs kialakításźlra, a gondozas kĺizbeni elfogadó
magatartźsra, a gyermekek szźlmźra adott rendszeres visszajelzések bíztosításfua,
kommunikációjuk éľzelmi telítettségére, mely mindegyike segíti a kisgyermekek szźtmźna az
önelfogadást, a személyes és szociális kompetencifü alakulását.

Játék
A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, segíti a világ megismerését és befogadását,
elősegíti a testi, az érte|mi, az érzelmi és a szociális fejlődést. Kisgyermeknevelőink a játék
feltételeinek (megfelelő légkör, élmény, hely, idő, eszközök) megteremtésével és fudatos
nevelői magatartásukkal (tlĺmogató, engedő, elfogadó attitűd) segítik az e|mé|yult, szabadon
váIasztott, nyugodt játéktevékenységet, a kľeativitást. Biztosítjfü a játékban ľejlő
kezđeményezési lehetőségeket, szerepvállalást, tamogatjĺĺk a tiĺľsas kapcsolati fejlődést, a
taĺsak viselkedésének mintanyújtó szeľepét, segítve a szociális képességek fejlődését' különös
figyelmet foľdítanak maga a jćłék és a tĺibbi gyeľmekkel való egyiittlét élményt nyujtó
ĺirĺimforrás szerepére.

Mondóka. ének
Bĺilcsődénkben a sokľétu zenei élmény átélése, a zenę megszerettetése a gyermekek
mindennapjainak fontos részétképezi. Lehetőséget ad a csopoľtban a derűs, barátságos légköľ
megteremtéséhez' a tapaszta|atszerzésre, a kömyezet hangiainak megfigyelésére, a
kisgyeľmeknevelő kellemes ének- és beszédhangjának, spontlín dúdolgatásának, ritmusos
szövegmondásának, a dallam és ritmushangszerek hallgatásának, megszólaltatásanak, a közös
éneklésnek élményt nyujtó átélésére. A kisgyermeknevelők az a|ka|mazott játékos
mondókákat, gyermekdalokat, népdalokat és éĺtékes zeneműveket a gyermekek életkori
sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, érze|mi, hangulati á||apotához igazodva választjĺĺk ki,
felkeltve a gyeľmekek érdeklődését, formálva esztétikai érzékfüet, zenei iz|ésfüet, ápolva a
hagyományok továbbélését, erősítve érzelmi biztonságukat, fejlesztve zenei emlékezetfüet,
zenei anyarlyelvfüet. A zenei élmények színterei a csopoľtszobfü és az au|áltkba szervezett
Zenęi Matinék. A Zene Matinék sajátossága, hogy a munkatĺíľsaink és a szülők közös
pľodukciój a á|ta| jutnak a kisgyermekek zenei éLményhez. Részletes zenei programunk a
szakmai programunk végén olvasható.

Vers. mese
A veľs, mese nagy hatással van a kisgyeľmekek érzelmi-, éľtelmi- (ezen belül beszéd,
gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A veľsnek elsősorban a ritmusa,
a mesének pedig a tarta|ma hat az éľzelmeken kereszľĺil a szemé|yiségľe. Ezen lehetőségeket
figyelembe véve, bölcsődénkben, a népi és irodalmi műveken, a verselés, mesélés, képes
könyv-nézegetés, a mindennapi tevékenységbe ágyazottan a kisgyermeknevelők olyan
élményeken keresztül biztosított tapaszta|atok és ismeretek elsaj átitásált segítik, melyben
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fejlődik a kisgyermekek emberismerete, a főhőssel való azonosulás á|tal empźúiźla,
gazdagodik a szókincse és az ĺjnálló véleményalkotás kialakulása. Az arryanyelvi élmények
színteľei a csoportszobák és az udvat.

Alkotó tevékenyséeek
IntézményĹinkben a kisgyermekek életében az alkotótevékenység örtimforrásként van jelen.
Lehetőséget nyújt saját tapaszta|atok, közĺis, egyiittes élmények megéléséľe, az érze|mek
feldolgozásźra és kifejezésére (ĺinkifejezés), a kĺiľnyezettel való kommunikációra, melyet a
kisgyeľmeknevelő a napi játéktevékenységbe integráltan biĺosít. A kisebbek csoportjában
mindezt a kĹilönfele anyagokkal (homok, víz, textil, gyurma stb.) való ismerkedéssel,
nagyobbaknál a feltételek biztosításával, az egyes technikfü megmutatásával, a gyermekek
pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítségnyújtással, az alkotókedv fenntaľtásával,
az alkotások elismerésével és megbecsiilésével, megőrzésével segíti elő, biztosíwa ezá|ta| a
tevékenység iranti érdeklődést és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatás éľvényesülését. Az
alkotó élmények biĺosítasanak színterei a csopoľtszobźk. és az udvar.

Mozgás
Csecsemő- és kisgyeľmekkoľban alakulnak ki és fejlődnek a mozgás alapvető foľmái. A
mozgásigény rendkívĹil ĺagy, ezért b<ilcsődei életiink minden helyszínén biztosítjuk a minél
nagyobb, biztonságos, veszélyfonásoktól mentes mozgásterct, a minél változatosabb
mozgásfejlesztő eszközoket és játékokat. A gyeľmekek a mozgásfejlesztő eszkĺizök
haszná|ata soľán gyakorolhatjfü az egyes mozgásfoľmiíkat, így fejlődik
mozgáskooľdinációjuk, haľmonikussá válik a mozgásuk. A játékeszközök szeľepe az
érdeklődés felkeltése, a mozgás aktivitás fenntaľtása. Csecsemőknek a kisgyermeknevelők
olyan játszőhe|yet biztosítanak a szobábarl és az udvaľon, amely védett, de elegendő hely áll
rendelkezésľe a mozgásra, p1.: hempeľgő, elkerített szobasarok. Kisgyeľmekek sztnntra a
nagymozgźlsos játékok biaosításrĺhoz a szobźtban, sószobában, udvaron nyújtunk lehetőséget.
A szobai játékok sokféleségtik folýan a kéz finommozgźsát és a nagymozgźlst is fejlesztik. A
szobfüban is sztikségesek a nagymozgásos játékok, lehetőségtink van különbciző
tornaszőnyegek, ugrálok felállításźra. Az önállósági törekvések támogatása soľán a gondozási
tevékenységekben való aktív részvétel a praktikus mozgások gyakorlásiáľa, finomításźra
adnak lehetőséget.

Tanulás
A teljesítményelvaráshoz köttĺtt, eľőltetett ismeretgyaľapítasnak bölcsődénkben nincs helye.
Ebből kiindulva bcjlcsődei neveléstĺnk, gondozásunk teľtiletén a tanulás fogalmát a lehető
legÍágabban értďrmeznik. Kisgyeľmekkori tanulásnak tekintiink minden olyan tapaszta|atot
éslvagy iďormációszerzési folyamatot, amelyben taľtós vá|tozás jön létre a viselkedésben
és/vagy a gondolkodásban.
Mindezeket figyelembe véve intézményĹinkben a tanulás tevékenység, ill. tevékenységbe
źryyazoÍtan tĺjľténik, melynek legfontosabb iranyitőja a személyes kíviíncsiság, * érdeklődés.
A tanulás színterei atermészetes élethelyzetek: a gonđozás és a játék, valamint a felnőttel és a
taľsakkal va|ő tapasztalatokban és élményekben gazdag együttes tevékenység,kezdeményezés
és kommunikáció. A tanulás formái: ltźlrzás és mintakövetés, spontán játékos
tapasztalatszerzés, a kisgyeľmeknevelő-gyeľmek inteľakcióből' származó ismeretszerués és

szokáskialakítás.

Unnepek. kĺizĺis események
Az tinnepek minden ember életében, így a kisgyeľmekek életében is kĹilĺinös jelentőségtik
van. Az tinnepek szorosabbá fílzik az ĺisszetaľtozást. Figyelembe vesszfü, hogy az Ĺinnepek

elsősoľban családi ünnepek. Tuđjuk, hogy azigazi nagy ciľĺim, anagy ünneplés családi köľben



éri a gyereket. A mi feladatunk felkészíteni a gyerekeket az iinnepľe, és a családitól eltérő,
köz<lsségi tinneppé varázsolni az ađott ünnepet.

A születésnapokat, névnapokat minden kisgyermek esetében megĺinnepeljiik. Eĺre a cé|ra
gipszből készült lrirtéú használunk. Az asztalokat összetoljuk, az tinnepelt ül a fő helyen.
Közösen énekelve köszĺintjfü. A születésnapját iinneplő gyermek elfujhatja a gyertyźú.

Farsangi mulatságot a délutáni órríkban taľtjuk meg. A je|mez viselése a gyermekeknek nem
kötelező. A szülők szźlmźtta is nyitott ezadé|utźn.

Húsvét tinneplésére bĺilcsődénk uđvarán kerül sor. A gyeľekek mindig nagy lelkesedéssel
keresik az udvaron elrejtett csoki tojásokat.

Anyák napja alkalmából a gyerekek valamilyen aprósággallepik meg a szĹileiket.

Gyeľmeknapi tinnepségtinket igyeksziink az udvaľon megtaľtani. Az udvaľt feldíszítjĹik, aprő
siiteménnyel, üdítővel vendégeljiik meg a gyerekeket, és hozzátartozőikat. Bölcsődénkben
ballagást nem taľtunk az ővodábamenő gyeľekeknek, de ezen a napon búcsúztatjuk el őket.

Mikulás a bölcsődénkbe kétszeľ látogat el. Először csak meglátogatja a gyermekeket, majd a
második látogatásnál mtr ajánđékot is hoz nekik. A gyeľekek dalokkď, mondókĺĺkkal
iidvĺizlik a Mikulást.

Kaľácsonyi ünnepségünket az au|ában szoktuk megtaľtani. A feldíszitett feĺyófa köľül
énekeliink, verseltink a gyerekekkel. A hangszeľen játsző kolléganők zenéléstikkel emelik az
iinnep fényét.

Segítő szakembereink
Bölcsődénk gyermekorvosa heti 4 őtźlban figyelemmel kíséri a gyeľmekek fejlődését, orvosi
tanácsot ad a kisgyermeknevelőink, illetve gyermekeink sziilei szźmźra. E|végzi a
státuszvizs gáIatokat és vezeti a gyeľmekek egészségügyi dokum entáciőját.
Evente egy alkalommal gyeľmek fogorvos |átogat el bölcsődénkbe, hogy prevenciós célból
szűrővizs g źiatot v é gezzen.

A Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék intézményeiben a kisgyeľmekek magas színvonalú
gondozása és nevelése, az ell'tttts minőségének javítása éľdekében tanácsadó pszichológus
dolgozik. A pszichológus munkájáva| támogatja mind a btilcsődébe jaró családokat, mind a
b<llcsődei dolgozókat' A sziilők a meghirdetett időpontokban ľészt vehetnek szülőcsopoľtos
beszélgetéseken, valamint igény szerint kérhetnek egyéni tanácsadásľa időpontot.

A leggyakĺabban felmeľülő kérdéskörök:
. szülő-gyermek kommunikáció,
. szülői szeľepek,
. gyermeki dackorszak, önállósodás, akarat,
. szobatisztasźlg,
. alvási és étkezési szokások,
. verekedés, agressszió, harapás, hiszti, (életkori sajátosságok)
. családon belüli szeľepek,
. fonto s,,lépcsőfokok'' a ki sgyeľmek fej lődésében,
. feszĹiltség és indulatkeze|és,
. kötődési-leválási problémfü, ĺinallságra nevelés,
. testvérféltékenység.



Alapellátáson túli szolgáltatások
B<jlcsődénk alapellátáson túli szolgáltatásként, a gyermekfüet otthonnevelő családok
szźtmćta, időszakos gyermekfelĹigyeletet, sóterapia lehetőségét biztosítja.

Időszakos gyeľmekfelii gyelet
Az ídoszakosan gondozott kisgyermekeket a b<jlcsődei csopoľt iires férőhelyeire fudjuk
felvenni. A gyeľmek beszoktatása után, a szülőknek lehetősége van igénybe venli az
időszakos gyermekfelügyelet szo|gá|tatásunkat. A sziilő igényei szerint akár a hét minden
napjan pár óŕta gyermektiket bĺĺlcsődénkben hagyhatják. A szolgáltatásért téľítési díjat kell a
szülőknek ťtzetni.

Sóterápia az őszi és téli hónapokban
Bölcsődénk alagsorában lehetőség nyílik az ószi és téli hónapokban a gyerekek számára
prevenciós célból a sószoba igénybevételére. A sószoba levegője a légúti betegségben
szenvedők kozérzetét teszi jobbá, életminőségfüet javítja jelentősen. A csopoľtok előre
megtervezett beosztás szerint haszná|jźk a szobát. A ,,kúrď' 10 napos, minden nap emelkedik
a sószobában töltött idő hossza. A gyerekeknek lehetőségfü van a játéLła és a ,,labdatóban''
való ugrálásra.

A biilcsőde kapcsolatai más intézményekkel

A bĺilcsőđeihá|őzaton kíviil intézményĹink a köľnyékén 1évő óvodákkal kiemelt kapcsolatot
tart fenn. A kölcsönös éľdeklődés révén lehetővé válik egymas munkájanak, céljainak
megismerése, megéľtése, az együttmúködés kialakítása, bölcsődéseink óvodába töľténő
átmenetének zökkenő mentesebbé tételének érđekében.

Bölcsődénk sziĺmos olyan intézménrryel, szakembeľrel is kapcsolatba keľül, amely hozzá
hasonlóan segíti a gyeľmekek egészséges személyiségfejlődését a család ttlmogatásźĺval,
infoľmációnyújtással, intézkedéseivel.

Nevelési programunk 
,,

CSECSEMO és TIPEGOCSOPORT
4 _24 hónapig

Bĺilcsődénkben egy csopoľtszoba vźĄa a 4 * 12 hőnapos koru gyeľmekeket. Ehhez a
csopoľthoz a|tatőterasz is taľtozik, így a szobát majdnem kizaľólagosan csak a játék, és az
étkezés helyszíneként használjuk. A csopoľtban á|ta|źban 10 _ maximvĺn 12 kisgyermeket
neveltink, mely elősegíti, hogy minden kisgyeľmekre maximális figyelem iľányuljon,
kialakuljon a gyeľekek és kisgyermeknevelőjtik közĺjtt egy bensőséges kapcsolat, melynek
kötődés szempontjából ennél a korosztálynál kiemelkeđő jelentősége van.

Bölcsődénkbe a csecsemőcsopoľtban á|ta|ában 1 - 1,5 éves gyermekek jtmak.
Csopoľtszobánkban a játékpolcok ľögzítettek, magasságuk a kisgyermekek szźtmára eléľhető.
A tipegő korosztály számźra berendezett szobfüban a bútorok szintén rögzítettek, de
altatóteľassza| mźtr nem rendelkeznek. Célunk, hogy a csopoľtba járó gyermekek szĹilei minél
j obban megismerj ék munkánkat.

A beszoktatás kezdete előtt lehetőséget biztosífunk a ,,bölcsőde kóstolgatásrď,. A szülővel
tĺirténő beszoktatást a gyermek igényeinek megfelelően szewezzuk, figyelembe véve a
szakmai szempontokat. Fokozottan figyelemmel kísérjÍik az adott gyeľmek egyéni igényett, l
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étkezési _ alvási idő/ és igyeksztink a csopoľt napirendjét ezze| kapcsolatosan szervezni,
fokozatosan elérve egy konkľét napiľendet.
A konkľét napirend megvalósítasával a célunk: a jól szervezett folyamatos, és rugalmas
napirend a gyeľmekek igényeinek, és sziikségleteinek a kielégítését, a nyugodt és folyamatos
gondozás feltételeit biztosítja. Megteremti abiztonságétzetet, akiszźnnithatóságot, az a]<tivitźs
és az oná||ósodás lehetőségét.
Célunk, hogy minél szorosabb, bensőségesebb kapcsolat alakuljon ki a gyeľmek, és a
kisgyermeknevelő között. A gondozás során folyamatos odafigyeléssel biaosítjuk a gyeľmek
komfoĺtérzetét, hiszen ez pozitív alapot adhat egy bensőséges interakciós helyzethez a
kisgyeľmek és nevelője közĺjtt. HisszĹik, hogy a szociális kompetencia kialakulásanak egyik
feltétele, hogy a gyeľmek aktívan részt vehessen a gondozási műveletekben. A megfelelő
gondozás jelentős mértékben befolyásolja a szokáskialakítást, és az önállósodást. Célunk,
hogy a kezdetben még csak együttmfüödő gyeľmek <lnállósági töľekvéseit elősegítsfü, és a
második év végére mar próbálkozzon az öltözéssel, mosakodással. Sikeľes próbálkozásait
megerősítéssel, dicsérettel juta|maznsk, ncivelve ezze| az egyĺittmfüĺidési kedvét, a
sikeľtelenségéľt viszont nem jiĺľ e|marasztalás. Lényeges az elegendő idő biztosítása,mive| az
egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel.

Napirendiink kialakítrĺsánál igyeksziink szem előtt taľtani, hogy a legtöbb időt a jźIté|<ra

fordítsuk. A játék a gyeľmekkor legfontosabb tevékenysége, amely segíti a kcirnyezetetźryabb
_ k<izelebb megismerésében, befogadasában. Megfelelő játékok Y'lvźiasztźlsával segítjiik a
korosztlílyra je||emző tevékenységek elősegítését. legy _ kétkezes manipulációt elősegítő
játékok pl.: építő jźlték elemek, vödörsor, játszókendők, csöľgők, ľágókfü, Montesorri
korongok, hordó és kockasor elemelď Könnyen tisztíthato egyképes mesekcinyvek, változatos
felülehĺ textilfigurak, vödrök, táIak, mozgásfej lesztő játékok.

A tipegő korosztálynál megjelenik a konstruá|ás kezdęti formája a gytĺjtögetés-borogatĺĺs, ki-
be pakolás. Ennek elősegítésére a konstľuáló játékok nagyobb tarhazát biztosítjuk /duplo,
lego, formakiľakók, baby logi, pohlĺľsorok, füzheto fagycingy, Montessori torony/
Megielennek a mindennapi é|et e|játszásara lehetőséget adó játékok / babakonyha, vasaló stb./
onállósági törekvéseik elősegítése céIjźbőI a csopoľtszobában talá|hatő ,,rongyosládtĺban,,
nem csak babaľuhfüat, hanem a méľetiiknek megfelelő ľuhadaľabok is találhatók, melyeket
fel, illetve levehetnek, mintegy gyakoľolva ezze| az öltözést.

Lehetőséget bizosítunk számukľa, hogy megismerkedjenek a zsirk<rétźwal, papírra|'
gyurmával. A mar járni fudó gyermekeket l a nagymozgások fejlődésének elősegítése
cé|jából'ltágas udvar váqa, melyben a korosztályuknak megfelelő méretiĺ csúszdfü, motorok,
triciklik, homokozó segítik mozgásfejlődésfüet, lehetőséget adva ezzel a táryabb kĺirnyezet
megismeréséľe is.

A mozgás és a beszédfejlődés szoľos egységet alkot, ezért igyeksztink minél tĺibb lehetőséget
biztosítani, hogy a gyermekek az egyéni igényüknek megfelelően tudjanak mozogni, és a
kúszó-mászó kisgyermekből ĺinállóan, stabilan jĺĺrni tudó gyermek váljon.

A csecsemőcsoportban az a|tatás a|tatőteraszon töľténik. Így lehetőség van aľľa is, hogyha egy
kisgyeľmek napközben elfźtrađ, nyugodt körülmények közĺitt tudjon pihenni, míg a többięk
játszanak.

Az anyanyelvi nevelést a korosztálynak megfelelő énekekkel _ mondókákkal is segítjtik. /
ölbeli játékok, lovagoltatóV A koľosztályra jellemző könyvek, mesék nézegetése egy
interakciós he|yzetet teremt, ęzzeI is segítve beszéd és éľtelmi fejlődésfüet. Az étkezésben fő



nevelési célunk, hogy a gyermek jő étvággyal, örömmel, korának megfelelő fejlettségének
megfelelő módon fogyassza eI az ételt.

Étkezésnél segítjük a gyeľmeket az <llben etetéstől fokozatosan eljutni a segítéssel egybektĺtött
önálló étkezéshez, l kétkanalas módszer/ pohaľhasznźiathoz. Az akarut én fuđat
erősödésével a gyeľmekekben egyre erősebbé váL1k az,,én akaľom - én fudom ,,.. Ennek a
motiváltságnak a segítésére engedjük a gyeľmekeket étkezések alkalmával teríteni. Nagyon
büszkék magukľa, amikoľ ĺlssze fudjak készíteni a tá|a|ő kocsin az étkezéshez szfüséges
eszközöket ' és azzal eljutnak az asztalig. Gazđag, vá|tozatos étľenddel segítjtik elő, hogy a

minél több ételfeleséggel megismerkedjenek.

NAGYCSOPORT
24 _36hőig

Bĺilcsődénkben a nagycsopoľtosok egy ńszét az újonnan beszokó kisgyeľmekek, másik részét
a tipegő csopoľtból átkerülő gyermekek alkotjfü. A csopoľtonként źú|ag t4 kisgyermeket
neveltink.

A csecsemőcsoporthoz hasonlatosan itt is megelőzi a beszoktatás.t. a bölcsődekóstolgatas, a

csaláđlátogatás. Nagycsoportosainknál is ugyanaz a cél, mint a csecsemőknél és a tipegőknél:
a bĺilcsődei élet legyen élvezetes, motiváló, kielégítő tanulási élményeket biĺosító, táľsas

közegben zaj|ő, interakciót erősítő.

Napiľendiink megegyezik a tipegő csopoľtosok napiľendjével. A gondozísi műveletek során
nagy hangsúlyt fektetĹink a higiénés szokások kialakításara. Fokozatosan vezetjfü be a

fogmosást ennél a korosztálynál. Elsőként az alapos szájtiblítést sajátítjfü el a gyermekek,
majd a fogkefe használatot fogkľém nélktil, később fogkrémmel.
A szobatisztaságkialakulĺĺsa fontos állomás a gyeľmek szociális fejlődésében. Ennek feltétele
a gyermek megfelelő pszichoszomatikus fejlettsége és együttműkĺidési készsége. A
gyeľekeknek a bili, WC használatot felkínáljuk, de semmiképpen nem erőltetjfü' Minden
esetben dicsérettęl juta|maznlkmegnyilvánulasaikat. A gondozéts során elegendő időt és teľet

biztosítunk egyéni kompetenciájuk megvalósíťására.

Igyekszünk őket a mindennapi tevékenységekbe bevonni, mint a játék elrakása, a szoba
előkészítése kĺeatív tevékenységekre, vagy a ĺagymozgásos játékok elhelyezéséľe. Célunk
ezze|' hogy a közös munkálkodás és tevékenység fontosságának átélése, az együttesség fontos
ĺirĺimforľás legyen számukra. Ebbe a tevékenységbe a gyerekek bármikor be, illefue
kiléphetnek.

A játékot ebben a csoportban is a kisgyeľmekkor legfontosabb és legfejlesĺőbb
tevékenységének tekintjfü, mely segít a világ megismeľésében és befogadásában, elősegíti a
testi és éľtelmi, érze|mi és szociális fejlődését. Játékkészletiinket is ennek megfelelően
alakítotľuk ki.
Az épitőjátékok változatostźrhźľ;át biztosítjuk számukľa / külĺinböző méretű legok, fakockák,
logikai épitőW.
A szeľepjáték'hozbabakonyha, megfelelő méľetű háztartási eszkĺjzĺjk állnak rendelkezésükľe. /
edények, gytimĺĺlcsök, vasalók, telefonoV A ,,kacatos ládában'' sapkák, táskák, takaľók,
ľuhanemiĺk segítik a szerepjátékokat.
A finommotorika fejlesztéséľe apľó frlzhető gytlngyök, pcltyi található a szobfüba.
Gazdag választékot tudunk felkínálni mesekönyvekből is. A lepoľellótól a puhalapú
mesekönyvekig. A kĺlzös könyvnézegetés lehetőséget ad az élményeik elmesélésére, aktív
inteľakciókĺa, bensőséges kommunikációra.



A közös éneklés, nagymozgással kísért mondőkázás sokréhĺ élmény átélésére ad lehetőséget.
Az alkotó játék során a gyerekek sokfele anyaggal ismerkedhetnek meg. Kľeatív
tevékenységeik fejlesaésére széles spalettát biztosítunk számunkra, melyben megtalálhatók a
zsirkĺéta, ceruza) festék, főzott gyuľma. Nagycsoportban mar a tagasztő' ollóhasználat
megszokott tevékenység.
A ,,bölcsi gaLériában,' mindenki szźtmfua megtekinthetőek a gyeľmekek munkái, melyet a
család minden tagźnak örömmel mutatnak meg. Mozgásfejlesztő szobai játékainkat nagy
cirömmel használjak.
Az udvaľon mászókák, libikókak, futóbiciklik segítik mozgásfejlődésüket. Az,,Ĺigyesebbek''
év végére mĺĺľ önállóan keľekeznek a pótkerék nélkĹili JET bicikliken. Az étkezések során
igyekszĹink eléľni, hogy év végéľe előke haszná|atanélktil tisztán' önállóan étkezzenek.Ebhez
nyugodt kĺiľĹilményeket, elegendő időt biztosítunk számukra.

Biilcsődénk ének.zenei szakmaĺ programja
A kisgyeľmeknevelői hivatás egyik legszebb fe|adata a zeneí nevelés. A kisgyermeknevelő
képes hatni a gyermek egészséges fejlődéséľe ének-zene által, mivel a gyermek komyezete az
e gyik me ghatźr oző tény ezőj e a fej lő désének.

,,A zene mindenkié!''. mondta Kodály ZoItán, Ez a gondolat a bcilcsődei gyakorlatban azt
jelenti, hogy a zenéthozzźférhetóvé, elérhetővé tesszĺik minden bĺĺlcsődés gyermek szźlméta,
ftiggetlentil attól, hogy milyęn a családi kömyezete, hiíny hónapos, ép, egészséges vagy
fogyatékkal élő. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve é|o énekszót, személyes
kapcsolatban töľténő éneket, hangszeres játékot alkalmazunk, meľt a csecsemő_ és a
kisgyeľmek számźttaígy lesz étzéke|hető' befogadható azene, A befogadásban fontos szerepe
van minden érzékszervnek: a hallási, a |átásí, a tapintási ingereknek egyarźtnt.
Énekhangunkkal, a dalok kezdőhangjának helyes megváIasnźlsával alkalmazkodunk a
gyermekek magas hangiához, meľt így a hangszalagiuk megerőltetése nélkül utĺĺnozhatnak
bennĺinket.

Célok és feladatok
Mivel a korai éveknek dĺĺntő szerepe van a személyiség foľmálásában és a gyermekek
nyitottak az Í$ felé, ezért a zenei neveléstink célja, hogy a kisgyermeknevelőink önkéntes
utáluásta mintát fudjanak adni, spontan dúdolgatashoz, dalolźshoz kedvet tudjanak kelteni a
gyerekekben. Ismétlődő játékmozdulatokkal összeľendezett mozgásra késztessék őket,
fejlesszék ritmusérzékfüet, valamint egy olyan légktĺľt teremtsenek énekzene segítségével,
amiben a gyermekek jól érzik magukat és ki tudnak bontakozni' megszeretik az ének hangot,
valamint a hangszeres zenét. Továbbá feladafunk, hogy egy olyan zenei anyagot, ''ľepertoáľt''
tudjunk áÍadni, amiľe óvodában, fudnak alapozni, amikor máľ fudatosan s nem spontan
töľténik az ének-zenei nevelés.

Enek. zenei neve|és feltételei és eszközei
A legfiibb eszköz a kisgyeľmeknevelő személyisége. Feltétel a nyugodt, szeretetteljes légkör.
Mivel ebben a korban mindent a játékosság hat át különféle szemléltető eszközĺjkke| (tajzza|,
bábokkal, hangszerekkel) szoktuk érthetővé és szemléletessé tenni a hallással felfogható zenei
információkat.
Eszköztáľunkban a kézzel készített népi hangszerek is
megtalálhatóak, mint például :

A zílzo|ő, más néven ziimmögő, dió- csattogó,
rumbatĺik.
Különfele ritmushangszeręk: csĺirgődob, triangulum,
kasztanyetta, tikkfa, hangkeltésre alkalmas hétköznapi
tźlrgyak, mint például a fesű pengetése, lábasfedő
cintĺínyéľként, vagy a fakaná|. Hangszeľek kcĺzĹil a
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xilofon, furulya, citera.

Ének- zenei nevelés módszeľtana a bcjlcsődénkben
A dalanyagunkat koľosztálynak megfelelően évszakokra lebontva á|ta|ában tinnepekhezva9y
eseményhez kötve (beszokÍatáshoz, jĺírás tanuláshoz) válogattuk ĺjssze. Ezek a dalcsokľok a
mi mindennapunk részei, hiszen havi bontásban kitesszÍjk az źńadőba a faliújságĺa és a
szülőknek is fénymásolunk, hogy kedvet kapjanak az otthoni énekléshez gyeľmekeikkel.

B<jlcsődén beliil két korosztályt külcjnböztettünk meg:
I) A 6-24 hónapos csecsemők és tipegők koľosztálya: Ebben az időszakban befogadó,
ľeceptív tevékenységet végeznek. Mint a szivacs, gytĺjtik magukba a zenei élményeket,
információkat.
2) A25-36 hónapos kisgyermekek korosztálya: Amikor megindul a ľepľoduktív tevékenység,
nem sokkal később a produktív tevékenység. Visszaadj a mindaú,, amit eddig e|taI<tźtrozott'

énekelget, mondókazgat, zenére mozog' ľitmikusan táncol, végül maga ''költötte''
dalocskákkal kíséri j átéktevékenységét.

A6-24 hónaposok, legkisebbek ének-zene foglalkozásaiiĺlkźtbb azanya- gyermek kapcsolatra
hasonlítanak: kisgyeľmek- nevelőink ölfübe veszik, ringatjfü, r<jvid dallal vigasztalják,
mondókázva késztetik a vele va|ő játé|<ľa a gyeľmeket.

Figyeltink aľra" hogy olyan játékos mozdulatokat találjunk ki a dalokhoz, mondókźů<hoz,
amelynél a gyermek teste nyugalmi állapotban van' csak a kaÍjuk, keziik, esetleg fejtik mozog.
Áľo helyzetben rugőzás, jobbľa- balra kis hajlongások, paľos karlendítések lehetnek.
Fejlessztik az áI|őképességet, koncentľációt, mert összhangba kell legyen a dal szövege a
mozgással.
Iľllźr a legkisebbek is élvezettel hallgatjfü a hangszeres játékot. Beszokatás időszakában
nyugalmat, békés légköľt tudunk teľemteni ''furulya szóval''.

Az élő zene a leghatásosabb, meľt a gyeľmek |źLtja - ismeľi, szereti- azt, aki muzsikál, Iźf1a a
hang előcsalásźtnakmódját és kĺjzben a külĺinböző hangszíneket is megfigyeli.

A 25-36 hónaposok is spontán játékosan, kĺizös élményt gffitve tanulnak
kisgyermeknevelőkkel, úgy hogy a játszőkkozotía kisgyeľmek- nevelő felajanlja az éneklés
lehetőségét.

A hangszeres Zęne nagyon fontos azeneí képességek fejlesztése végett. Ebben a koľban akĺĺľ
egy játékból is furulya |esz, fakanálból ritmushangszer, edényből dob, más játékból gitar'
bőgo, ami épp nyomot hagyott a gyeľmekben.

Gveľmekink muzsikálnak



Jellegzetessége a bĺilcsődénknek, hogy sokféle ének- zenei eszközĺikkel van lehetőségtik a
gyerekeknek ismerkedni, mint például a'' hangvilla'' is. Megfudjĺík' hogy ez nem az a vi||a,
amit evéshez hasznźiunk, hanem hangot lehet kicsalni belőle, mégpedig az e' - hangot.
Amikoľ a doktor bácsi meg akarja a torkukat vizsgálni, akkor is ezt kell hangoztatru a
gyerekeknek . Äĺ,ĺ,ĺa... ( lá-hang)

A nagy hangvillĺára helyezve a kicsit, megÍudjuk, hogy a favezeti a hangot. Az A- hangot így akkor is
halljuk, ha nem tessztik koze| a fiilünkhöz' Ez izga|mas játék szttmukra.

Feladafunknak érezzuk a zeneha|lgaťásra való nevelést, amiľe alvás időben van lehetőségünk.
Altatódalt énekelünk minden nap.

Je|legzetessége bölcsődénknek, hogy Zenematiné néven zenebölcsit, tźncházat szentez a bölcsőde
au|źĄźtban megfiatźrozat|an időközönként. Célunk a Zenematinéval, hogy a bölcsődéskorú
gyermekeket, olyan zenei tapaszta|atÍloz juttassuk, amely foľmálja zenei ízlésüket, fejleszti hallĺásukat,
mozgásukat, ritmuséľzéküket, ismereteket nyujt a hangszerekrő| (|źltvány és hangzás tekintetében).
Citera, furulyą hegedű, gitáľ, xilofon, tikkfa hangszerekkel ismerkedtek a gyerekek a produkció után'
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Biilcsődénk vizuális pľogľamj a
/A gyermeki alkotótevékenység lehetőségei a b<ilcsődei nevelés soľáď

,, Az alkotós nem csąk ott van jelen, ahol az ember nagł tÓrténelmi jelentőségű műveket

teremt, hanem mindenütt, ahol az ember elképzel, kombinól, változtat, valami újat teremt,

bórmilyen szegényesnek tűnjék is ą zsenik alkotĺźsához laźpest.,,
/Vigotszkij/

A vizuális nevelés, |átási érzeten alapuló célfudatos tevékenység, sokszínű nevelési terület, a
gyermekek személyiségfejlődésének fontos része.
Célunk: az öröm forľása maga a tevékenység, az éľzelmek feldolgozása' a gyenneki élmény-
és fantaziavi|ágának képi, szabađ önkifejezése. A gyeľmekek tér- forma- szin képzetének
gazđagítása, esztétikai &zékenységtik, szép irrĺnti nyitottságuk, igényességfü kialakítása.
Feladatunk: kisgyeľmeknevelőink aZ életkoľnak megfelelő eszközökkel, játszóhely

biztosításával, állandó felügyelettel, a kiilönböző techniklĺk megmutatásával segítik a
tevékenységet. A gyeľmekek alkotókedvét pozitív visszď1e|zésekkel, dicséľettel, elismeréssel
eľősítjfü. Arujzokat, egyéb alkotásokat megbecsüljfü, megőriznsk. Az évszaknak megfelelő,
hangulatos, ízléses díszítés, a szobákban és a gyeľmeköltĺizőkben elhelyezett fotók és akézze|
készített dekoľációk is a vizuális nevelést szo|gáIjti<.

Kiemelt feladatok:
- A gyermeki alkotó- alakító tevékenység feltételeinek megteľemtése, a

csopoľtszobabarl és az udvaron egyaránt,
az elmélyült munkahoz szükséges nyugodt légkĺir megteremtése,

- felkelteni a gyerekek érdeklődését, tevékenységi vágyát az aktivitásra építve,
- lehetőséget adni a gyermekeknek, hogy gondolataikat, érzelmeiket, problémáikat

kifej ezhessék és feldolgozhassák,
. segítségnyijtás, ötletadás,
- fejlesszük a gyermek képi gondolkodását, segítstik elő kľeativitásának kibontakozását,
- juttassuk el a gyeľmekeket az a|kotźls öľĺiméhez,
- a|apozzlskmeg a gyeľmekek eszÍrétikai íz|ését,
- vegyĹik észre és figyeljĹink oda a gyermekek képességbeli különbözőségeiľe,
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- ismertessiik meg a gyermekeket kĹilönbozó arryagokkal, egyszenĺ munlĺafogásokkal és
technikai alapelemekkel.

A vizuális nevelés magvalósulása
B<ilcsődénk kiegyensúlyozotĺ légkörével, vá|tozatos, kötetlen lehetőségeivel segíti, hogy
felszínĺe keriiljenek a gyeľmekek egyéni adottságai, képességei. Az alkotás mindig
élményszeni, évszakokhoz és ünnepekhez kapcsolódik. A gyerekekkel mindig
mikĺocsopoľtban foglalkozunk, így binosítani tudjuk számukľa az egyéni odafigyelést. A
gyermeki ábrtzo\ás speciális tevékenység és mar ebben a korai é|etszakaszban is lehetőségük
van kipróbálni. A kreativitás teriiletén támogatjuk a gyeľmekek kíváncsiságát,
felfedezőkedvét, alkotás iranti érdeklődését. Bölcsődénkben mindennaposak ezęk az
alkotótevékenységek, sőt a gyerekek igényeit Íigyelembe véve a nap folyamán akár tĺjbbszöľ
is visszatérő esemény.

A mozgásfejlődés segítése biĺlcsődénkben
A bölcsődei nevelés-gondozás egyik fő feladata az egészséges életmódra való nevelés. Ennek
fontos része atáp|á|kozás mellett a megfelelő mennyiségumozgás bizosítasa.
A szinte magatehetetlen újszülöttből egy - két év a|att hata|mas tempóban száguldozó kis
,,ľosszcsont,, Iesz. A kisgyermekkor sajátossága, hogy nagyon nagy a mozgásigényĹik,
továbbá avi|ág megismerése az ő számukra a cselekvésen keresztül kĺinnyebben felfogható.

Bölcsődénkben a gyermekek mozgásfejlődésébe diľekt módon nem avatkozunk be. Nem
tanítjuk őket ülni, jámi stb., hanem az egyéni tempójukban töľténő fejlődéstiket segítjük elő a
különbĺiző mozgásfajtfü gyakorlását elősegitó eszkozok, taľgyak hasznźiatáva|.
Anagymozgás fejlődésével szoros tisszefüggésben fejlődik a finommotorika is.
A finommotorika : a kéz, az ujjak mozgékonysága, egyĹittműködése.
Akézmozgás vezérlésében szerepet játszik a szem irźnyítása, a tapintásos érzékelés, a térben
va|ő tájékoződás, a figyelem, a tónusos alkalmazkodás. Vagyis összességében magába
foglalja azujjak, szemek, és aszáj finom koordinált mozgását.

A mozgásfej lődésnek 5 ktilönböz ő szakaszélt kĹilönböztetjfü meg.
Bölcsődénkben minden fejlődési szakasznak megfelelő mozgásformát, és játékkészletet
bizto sífunk a hozzállk jaró gyeľmekek szĺĺmĺáľa.
Felismerve az egyéni külĺjnbĺjzőségeket, célunk, hogy a lehetőségek sokaságát biztosítjuk
gyermekink szźlmára aŁlhoz, hogy minden mozgásformában kipróbálhassrák magukat.
Lenyíigozo és egyben örömteli |átvény, amikor egyik napról a másikľa egy új és komplexebb
mozgásformát sajátítarlak el és gyakorolnak be egyre fejlettebb szintre. Ez atapaszta|atszerzés
pedig hatást gyakoľol az érte|mi képességek alakulásáľa.

Így teľmészetes,hogy az életkoľi szakaszok csak iránymutatók. Célunk, hogy bĺilcsődénkben
a gyerekek az egyéĺi igényeiknek megfelelő gondoskodásban részesüljenek.
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