
A szülővel töľténő fokozatos beszoktatás nemcsak a gyermek számára jelent előnyöket,
hanem hatással van a család és a bölcsőde kapcsolatának alakulásĺĺľa is.
Megváltoztatja a formális egyĹittmúköđést azá|tal, hogy lehetőséget nyújt a család, és a
bölcsőde' gondozási - nevelési módszereinek összehasonlítására, a ktjzös célok együttes
megvalósításáta.

A beszoktatás menete
A szülővel töľténo Íbkozatos beszoktatás módszere, hogy a gyermek bĺjlcsődei
tartő zko đás ának idej ét foko zato s an nö ve lj ük.
Célszerű, ha a beszoktatás 2 hétig tart, de esetenként eZ a gyermek viselkedésétől fuggően
növelhető, illetve csĺjkkenthető.
A beszoktatźs az elso héten a szülővel történik, a második héten máĺ a szülő állandó jelenléte
nélkül, de ľövidebb és fokozatosan emelt idővel.
A kisgyermeknevelők a gyermek egyĹittmúködésétől függően, már az első napokban
prőbźikoznak a kapcsolat kialakításáva|, kísérletet tesznek egy-egy gondozási ľészművelet
eLvégzésére is a szülő jelenlétében (p1. kínálás, cipő bekötése, orľtörlés, stb.).
A beszoktatás harmadik - negyedik napjától sziikséges, hogy a kisgyermeknevelő a szülő
jelenlétében fokozatosan átvegye a gyeÍmek gondozását. A kapcsolatot úgy kell kialakítani,
hogy a játékidőben az anya illetve a szülő ľovidebb hosszabb ideig egyedül hagyja a
gyeľmeket.
A gyermek iránti figyelem, szeretetteljes odafordulás, a sziilőben megerősíti a
kisgyeľmeknevelő iránti biza|mat.
A bölcsődében tapasńalt neve|(5i légkör, a gondozónő szakmai tudása, a szülővel szemben
tanúsított magatartása, tekintélyének elfogadását, a bölcsődei munka elismerését és
éľtékelését eredményezi'

.. S aj át ..kis gyermeknevelő'' rendszer
Személyes állandóság elvén nyugszik, a csoport egy részelartozik egy nevelőhöz.
o szoktatja be' kíséri végig a gyermek fejlődését, így tĺlbb figyelem jut a gyeľmekeiľe,
számon tĄa igényeiket, szokásaikat, problémáikat, átsegíti őket a bĺjlcsődei élet soľán,
adódó nehézségeken.
Fontosnak taľtjuk a családban megkezdett nevelés, szocíaLizáció folytatását, vagy a
hianyosságok esetén annak kiegészítését, a családok segítését, és szoros' k<jlcsĺjnös
biza|omra épĺilő egytittmfüödés kialakítását a sztilőkkel.
A gyeľmek személyi- és tárgyi környezetének állandósága (,,Saját'' kisgyeľmeknevelő
rendszer, felmenőrendszer, csopoľt- és helyállandóság) noveli az &ze|mi biztonságot.
Tapasńa|atok szerint a szemé|yi vźitozź,s, a helyváltoztatás hosszú időrę elbizonýalanítja,
kizĺlkkenti egyensúlyukból a gyermekeket, ezért nyugodt fejlődésfü érdekében fontos az
állandóság.

Egy csoportban 12 hasonló koru gyermek van együtt 2 kisgyermeknevelővel, ugyanabban a
szobában. Ha néhĺíny gyeľmek óvodába megy, az iÍt maradottakat továbbra ís ugyaĺaz a
kisgyermekneve|ő |átja e|, s az újorľran érkezo gyeľmekek hasonló koruak lesznek, mint a
csopoľtban maradt társaik.
Minden gyermeknek van saját kisgyeľmeknevelője ,,Saját kisgyeľmeknevelő''-nek nevezzik
azt, aki fokozottan felelős a csopoľtjáb a járő 5-6-7 gyeľmekéľt , o az a személy, aki az arrytńő|

meglanulja a gyermek, otthoni szokásait, a vele kapcsolatos fontosabb teendőket. A nap
nagy részében ő gondozza a gyermeket, eteti, öltözteti, lefekteti, ha igényli, szeľetgeti, ölbe
veszi, dúdolgat, mesél neki, megvigaszta|ja őt,ha bánatos.
Több figyelem jut minden gyerekľe, jobban számon Árthaóak a gyeľek egyéni problémái,
szokásai.



A ,,saját,, kisgyermeknevelő szoktatja be a gyermeket a bcjlcsődébe' ő vezęti a gyermek
dokumentáciőját, elsősorban ó tartja a kapcsolatot a szülőkkel.

Napirend
A bölcsődei munka alapfeltétele a jólkialakított, folyamatos napirend.
Bölcsődénkben a napirend állandósága a gyermek szźrĺźĺta nemcsak a ťĺzikai sztikségletek
szempontjából nélkülözhetetlen. A napirend megkönnyíti a gyermek tájékoződásźt,lehetővé
teszi számáta a gonđozási művęletek ,,e1őľe1atását,,, ezáIta| tehát elősegíti a gyermek
alkal mazko dźĺsát, foko zza bíńonságér zetét.

A folyamatos napirend kialakításának általĺínos elvei
- A gyermekkĺlzösség napirendjében úgy elégítjtik a kozösség szükségleteit és igényeit, hogy
közben az egyes gyermek szükségleteit és igényeit is figyelembe vesszfü.
- A gyeľmek bölcsődei napirendjének kialakításánál az otthoni korulményekkel'
eseményekkel mindenkor számolunk.
- A gyermek szfüségletei és igényei együtt váItoznak életkorával, fejlődéséve|, így a
sztikségletek, igények kielégítési módjának is az életkomak megfelelően vá|tozniakell. Errnek
megfelelően külön elvek szerint alakítjuk ki a csecsemők, a tipegők valamint a nagyok
napirendjét.
- A csoport napirendje az évszakok vá|tozásźxal is módosul (tavasztól folyamatosan nő a
levegőn valő tartőzkodás ideje, télen a|evegőztetést hosszabb előkészítés e\őzi meg), Ezért
szükséges a napirend á|lanđő, folyamatos rugalmas vtitońatása.

Nyáľi napiľend /tipegők és nagyolď

06.00 Bevétel, füľdőszoba hasznáIat szükség szerint szabađjáték
08.00 Reggeli ültetési sorrendben
08.30 Szabadjtńék,fiiľdőszobahaszná|atszükségszerint
09.15 Tízőrai (gyĹimölcs)
09.30 Udvarrakészülődés időjĺĺrástól függően, szabadjáték
10.15 Tízőrai (folyadék)
10.55 Bejövetel azudvartő| ültetési sorrendbenfiirdőszobahaszná|at,szabađjéték
1 1.30 Ebéd ültetési sorľendben
12.05 Fektetés, csendes pihenő
|4'I5 Ébredésisorrendbenfiirdőszobahaszĺá|at
15.00 Uzsonna ültetési sorrendben
15.30-18.00 Szabadjźúék, időjaľástól fiiggően udvaľon illetve aszobában, hazamenetel.

ľéli napiľend

6.00 Bevétel, fürđőszoba haszná|at sztikség szerint
8'00 Reggeli ültetési sorrendben
8.30 Szabadjáték,fiirdőszobahaszná|atsztikségszerint
9.15 Tízőrai (gyĹimölcs)
9,30 Időjáľástól fi'iggően udvarra készülődés, udvari játék
9.45-10.05 Só szoba haszná|ata (,,D,'gondozőnő sajźt gyermekeivel, kedd-csiitörtök)
10.10-10.30 Só szoba haszná|ata (,,A'' gondozőnó saját gyermekeivel, hétfo-szerda)
10.15 Tizőrai (folyađék)
10.40-1 1.00 Só szobahaszĺáIata (,,C'' gondozőnő saját gyermekeivel, hétfő-szerda)
10.55 Bejĺivetel az uďvaĺľóL ültetési sorrendben fürdőszoba hasznáIat, szabadjáték a

szobában
II.05-11.25 Só szoba haszná|at (,,B''gondozőnő saját gyermekeivel, kedd - cstitĺiľtök)
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II.25 Ebéd ültetési sorrendben
12.00 Fektetés' csendes pihenő
14.30 Füľdőszoba haszná|ata ébredési sorľendben
15.00 Uzsonna ültetési sorrendben
15.30-18.00 Szabadjáték a szobában, időjaĺástól fi'iggően udvaron, hazamenetel

Nyári napirend /csecsemőlď

06.00 Bevétel, szükség szerint fiirdőszoba haszná|at, szabadjáték
08:00 Reggeli - ültetési sorrendben
08:30 Szabadjáték' időtől függően udvaron, ill. szobában.

Szükség szeľint, a|tatás a szabadlevegőn
09:15 Tízőrai - gyiimölcs kínálása
09:20 Szabađjáték, időtől fiiggően udvaľon, ill. szobában
10:15 Tízőrai - folyadék kínálása
10:45 Udvanól bejĺivetel' fürdőszoba használat
II:25 Ebéd - ültetési soľrendben
12:00 Csendes pihenő. Szfüség szerint, altatás a szabadlevegőn
14:30 Ebľedési sorrendben, fürdőszobahasznźiat
15:00 Uzsonna - iiltetési soľrendben
15:30 Szabadjáték, időtől fi.iggően udvaron, ill. szobźtban. Folyamatos

hazaadás.
18:00 Bölcsőde zźrźsa

Téli napiľend

06.00 Bevétel, szükség szerint fĹirdőszoba haszntl|at, szabadjáték
08:00 Reggeli - ültetési sorrendben
08:30 Szabadjáték szobában, szfüség szerint altatás a szabadlevegőn

lpfuás, ködös idő, nagy meleg, nagy hideg esetén, szobábana|tatźsl
09:15 Tizőrai - gyümcilcs kínálása
09:20 Só szoba: januráľtól májusig heti 2x20 perc - 6 óľás kisgyermeknevelő

gyeľmekeinek (hétfő, szerda)
10:05 Szabadjáték, időtől fiiggően udvaron (-5"C) illetve szobábarl
10:15 Tízőrai - folyadék kínálása
10:35 Udvanól bejĺivetel, fiirdőszoba hasznźiat
10:40 Só szoba: januáľtól májusig hetí2x20 perc - 9 órás kisgyermeknevelő

gyeľmekeinek (kedd, cstitörtök)
1 1 :10 Ebéd, ültetési sorľendben
12:00 Csendes pihenő. Szükség szeľint, altatás aszabadlevegőn.
|4:30 Ebrędési sorľendben, fiirdőszobahaszná|at
15:00 Uzsonna - ültetési sorľendben
15:30 Szabadjáték a szobában, folyamatoshazaadźs
18:00 Bölcsőde zźrása

Hagyományossá vált pľogramjaink
Külĺjncjsen fontosnak tartjuk az identitások kialakítása érdekében is, az tinnepek méltó
megürĺreplését, anépszokások, néphagyományok megőľzését, a múlt értékeinek meg|źttását
és beépítését mindennapj ainkba.

Progľamjaink:
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Születésnapok
Faľsang
Húsvét
Anyák napja
Fák napja
Gyermeknap
Nyitott kapuk
Szüľeti mulaĺ.ság
Diósziiľet
Máľton nap
Adventi készülődés
Mikulás
Kaľácsony

Az ünnepek alkalmával ajándékokat készítĺink a kicsiknek, kidíszítjük a csoportszobákat, és

családias hangulatban az érďek|őđő szülőkkel együtt ürrnepeltink.
Születésnap, alkalmából megkĺiszöntj fü a gyeľmekeket.

Húsvétra készülĺink, kľeatív délutánt töltünk el a szülőkkel. Anyák napjára meglepetés
készítése, a gyermeknap, búcsúzás a btllcsődétől keľti partival. Márton napi lámpás vonulás,
Adventi késziilődés, töknap, Mikulásváľás, kaľácsonyi mézes kalácssütés szülokkel'
Karácsonyi ünnepséget szeľveziink, melyre szeretettel várjuk a kedves szülőket.

A sztilők bevonásáva| rendezvényeinkbe, részeseivé válnak a bölcsőde mindennapj ainak.
Meglátjak azokat. a lehetőségeket, ahol hatékonyan segíthetnek, szokásokat tirĺikíthetnek át a
család mindennapj aiba is.
Ezek a közös élmények, embeľi kapcsolatok és a tapaszta|atok' nagymértékben
hozzájáĺulnak a szülői kompetencia fejlődéséhez, a családi nevelésnek és a gyermek
fej lődésének segítéséhez.

A biilcsőde alapellátásokon trili szolgáltatásai
A bcilcsőde az alapellátáson túl a családi nevelést Íámogatő szo|gáItatásokkal segíti
családokat.
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- időszakos gyermekfeltigyelet,
- játszőház,
- sószoba.
- csere - bere polc l gyermekházzal egyutt l
- egyéb gyermeknevelést elősegítő szo|gźitatások / pľevenciós fejlesztő programl

Sószoba
A Bölcsődében lehetőség van sószoba haszná|atára, mely segíti a gyermekek ellenálló
képességének növelését, alégzőszervi betegségek megelőzését, illetve a ttinetek enyhítését.
A sószoba haszná|ata díjmentes, ősztő|-tavaszig meghatáĺozott ütemterv szeľint heti 2
alkalommal, alkalmanként 20 perc időtartamban lehet igénybe venni. A gyermekek a
kisgyeľmeknevelőkkel egyiitt Iégző gyakoľlatokkal megtrĺzdelt játékokat folytatnak a
szob áb an 1artő zko dás a|att.

Jtúszőhén
A Babóca Bölcsőde (Baross II7.) taľsintézményben az őszí és tavaszĺ időszakban
szombatonként lehetőség van a sztilőknek gyeľmekeikkel egyiitt eltĺilteni idejüket a
játszőhźnban, ahol a gyeľmek kipróbálhatja a különböző játékokat, a szülő pedig
megismerkedhet a bĺjlcsőde műk<jdésével, szabáIyrendszeľével. Korai fejlesztő pedagógus és
pszichológus taľt elĺíadásokat, illetve a szülők a gyeľmeknevelésselkapcsolatos problémáikat
megbeszélheti a szakemberekkel

Időszakos gvermekfelügyelet
AŁllányző gyermekek helyén mfüödik azidőszakos gyermekfelügyelet, térítési díj ellenében.
Nagy segítség ez a csa|áđoknak, a szüIő elintézheti ha|aszthatatlan ügyeit, míg gyermeke a
bolcsőde biztonságában, szakemberek feltigyelete alatt van. A gyermek kortaľsai közĺjtt,
baľátságos k<imyezetben, tevékenyen töltheti el, az idot.
A sziilő _ elfoglaltságától fiiggően _ néhány őrátő| akaľ több napra is kérhęti gyermeke
elhelyezését.
A csopoľtösszetétel változatossága, és a széles skálan mozgő elvárások kezelése, a
kisgyeľmeknevelőktől kiemelkedően magas szintu ismeľeteket, rugalmasságot igényel.

Cseľe-bere polc
Állanao jelleggel múködik. A szülők, ismerősök elhelyezik itt a mar kinőtt ruhákat, cipőket,
megunt játékokat. A Biztos Kezdet Gyerekhazzal egyitt kétszer egy évben cseľeđélutĺínt
taľtunk.
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|1.2 Ba.Bócł BoI,csoop

1083 Budapest, Baross u. IIl.
Férőhely: 75 fő

,,A gyerek az öröm, a reménység. Gyonge testében van valami vilógi;
órtatĺan lelkében van valami égi,. egész kedves valója oĺyan nékünk,

mint a tavaszi vetłls: ígéret és gyönyÓrűség.,'

,,A gyermek a mi mai befektetésiink a ltolnap társadalmúba,' (WHo)

Megktizelíthetőség
BKV járművekkel
* 83-as trolibusz Ká|váriatéri megálló
* 9-es autóbusz Ká|vźlriatéri megálló
{. 99-es autóbusz Kálvĺíria téri megálló

Személygépkocsival
Az lllés utca és a Baross utca kereszteződésénél ta|á|hatő a Bcilcsőde, igy az itt lévő kijelölt
parkolóhelyet lehet hasznźini.
A paľkolás fizetős, de a szülő kéľésére' paľkolási kedvezméný lehet kérni, melyet a
bölcsődevezetonéI lehet kéľelmezni. Ennek iđótartama hétköznap de. 8-8.30 őrakozött és du.
15.30-17.00 őráig'

Btilcsődekép
A bölcsőde, mint a gyermekj ő|éti alapel|átás része, a csa|tldban nevelkedő gyermekek
napközbeni e|Itltásźlt, szakszeru gondozását' nevelését végzo intézméĺy. Azoknak a 3 éven
aluli gyermekeknek a nevelését-gondozását vállaljuk, kiknek szülei valamely okból nem
tudjak biaosítani napközbeni ellátásukat, illetve szociális és egyéb ok miatt szfüséges az
íĺtézményi ellátásuk.
A bölcsődei nevelőmunka a családnevelésre épül, azt kiegészit:ĺe szo|gtija a gyeľmek
fejlődését. A gyermek haľmonikus fejlődése-fejlesztése szempontjából fontos, hogy a két
kozeg egyĹittműködjön' nevelő, szocia|izá|ő tevékenységét összehangolja. A bölcsőđe az eIső
intézmény, amellyel a család kapcsolatba kerÍ'il, megalapoz egy nyílt demokĺatikus elveken
alapuló egytittmfüödést. Bölcsődénkben a nevelés-gondozás családias, deĺűs, nyugodt
légkörben folyik.

Gyeľmekkép
A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az éľés sajátos
tcirvényszenĺségei, és a spontan és tervszertĺen a|ka|mazoÍt köľnyezeti hatások egyĹittesen
határozzák meg. E tényezok együttes hatásának ktivetkeztében a gyermekek sajátos,
életkoronként és egyénenként vá|toző szükségletei vannak.

B<jlcsődénk a gyermekek személyiségének szabad kibontakozásźlloz, egyéni igényeihez
igazodvabińositja a gyermekek fejlődéséhez sziikséges taľgyi és személyi feltételeket.
Intézményunkben a gyermekeket tisztelet és megbecsiilés ovezi. Fontosnak tartjuk a másság
elfogadását és elfogadtatásźlt, az é|mény a|apű kompetenciamotívumok fejlesztéséve| az
egyéni, szociális és kognitív képességek kibontakoztatását. A gyermekek szćlmfua
megteremtett szeretetteljes, biztonságos, csaláđias légkcirben, minden gyermek saját
képességei szerint fejlődhet, meglapasńa|hatja az onfeledt, szabad'játék ciľömét, élmény- és
fantázía világa gazdagodhat, mely képessé teszi őt a későbbi kľeatív gondolkodásra,
továbbfejlődésre. Arra törekszĺink, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből, családjaikkal
együttműkĺidve, személyiségi jogaik tiszteletben tartása mellett, avl|źąra nyitott, érdeklődő,
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fogékony, öná11ó, a társadalmi egytittélés alapvető szabá|yait elfogadó gyeľmekeket
neveljünk.

Ellátotti célcsoport j ellemzői
Törekszünk az e|látást igénylo családokkal őszinte, közvetlen, jó kapcsolatot kialakítani. Ez
bizonyitja, hogy sokan a második, harmadik gyermekükęt ís hozzánk iratjźk be. A nehéz
gazđasági he|yzet és a magas munkanélküliség miatt sok család válik jogosu|ttá a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre.

Bölcsődénkben a gondozás _ nevelés feladata a gyermek testi és pszichés sztikségleteinek
kielégítése, a fejlődés elosegítése, hátrányos helyzetű gyermek esetében a hátranyok és
kĺjvetkezmények enyhítésére való törekvés.
Kiemelt hangsúlyt fektetntink a családokkal való szoros együttműködésre, a különleges
bánásmódot igénylő kisgyermekek speciális ellátástĺra.

Keľülettink a füváros legĺisszetettebb multikulturális kerülete. Bolcsődénkbe járó gyeľmekek
52%o-a multikultuľá| is gyermek.

A multikultuľális nevelésnek megvannak a maga kihívásai, üzenetei a tágabb közösség, a
társadalom egésze számfua ís. Az intézményes nevelés egyedül, önmagában kevés a
kisebbségi csopoľtok elfogađtatásához,ha a gyermek a társadalomban és például a bölcsődén
kívi| az elutasítást, a kiľekesztést, a diszkĺimináciőt, a megkiilönbĺjztetés különfele foľmáit
Iátja. A multikulturális nevelés aITa törekszik, hogy a ktilönfélę kultuľákkal és kultuľális
csoportokkal való együttműkcidést mega|apoző verbális és nonveľbális készségeket fejlesszen
ki, a más csopoľtokkal való kommunikációt lehetővé tevő képességekkel egyiitt. A
multikultuľális nevelés során tanítani kell a kulturális különbségek és a tarsadalomban levő
emberi viszonyok jellegzetességeit, és alkalmat kell teremteni az előítéletek csökkentéséte, az
e s é lye gyenlő sé g p e da gő giáj áĺak ki alakulás ára.

Bölcsődénkb en2OI5. évben a nemzetiségiek aránya a következőképpen alakult: 22 fő rcma, 5

fo vietnámi,z fő kínai, 2 fő erđéIyi, 1 fő szlovák gyermek, továbbá 1 fő aľab-magya1 I fő
nigériai-magyar,I fo kamerun-magyat,1 fő román-magyar,1 fő erdélyi-magyar és 1 fĺi roma-
o|asz származásil gyermek j árt intézményÍinkbe.

Elmondható, hogy a bęvándorlást leginkább olyan fiatalok kezdeményezték, akik saját
hazájlkbarl is nehéz helyzetben voltak, anyagi gondokkal ktizdöttek, így a fogađő országbarl
is hátrányos helyzetbe keľĺiltek: nem ismerik a nyelvet, egy rij, ismeľetlen ország kulturális
szokásait kell megtanulniuk, mikozben a munkaerőpiacon is hátranyba kerĹiltek a hazai
munkavállalókkal szemben. De találunk kĺjztittük családi erőszak elől menekülőket.
nevelőotthonban felnőtt szĹilőket egy ar tnt.

Feladatunknak tekintjĹik' hogy együttműkĺidő, elfogađó kĺirnyezetet alakítsunk ki, ahol nincs
előítélet, s emellett minden gyermek tudja majd a későbbiekben kamatońatní az otthonĺól
hozott kulturájanak pozitív elemeit. Gyeľmekk<izpontú és családorientált szemlélet aZ,
melyben központi helyen źiI gyermekeink koľai táľsas szocia|izácíőja, az érze|mi nevelés és
az iĺtegrálódás is. Természetesen az érintett szĹilők ebben mind paľtnerek, hálásak a
segítségnýj táséľt, tanácsadásért, gyeľmekeik gondo zásáért-neveléséét.

A szülőkkel való kapcsolattartás jellemzői
. a flemzetiségi/etnikai hovataľt ozás tiszte|etben tartása
o az ełYittműködés minél sokoldalúbb formáinak igénybevétele;
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. a szülők bevonása a bölcsode életébe, a család elfogadása-megismerése;

. a szülői nevelés és a családi háttér partnerként való kezelése;

. tapintatos, elfogadó kommunikáció kialakítása.

Gyeľekbarát, gyermekekľe figyelő nevelési elvek j ellemzői :

. a gyeľmek igényeinek figyelemhęvétęle' befoga.c1ó nevelés kialakítása;

. rugalmasság, figyelem az eltéľő igények és szükségletek irányában;

. elfogadó , pozitív légkör kialakítása és fenntartása; identitástudat kialakulásanak segítése

. étkezési szokásaik, öltözködésük, hagyományaik tiszteletben lartź.sa.

Btilcsőde bemutatása
A bolcsőde terĹiletileg Budapest Józsefuáľosban, jól megközelithető helyen a Szigony
negyedben ta|á|hatő a KáIvária téľ és az I|Iés utca saľkán. A tízemeletes lakóte|epi ház
ftĺlđszintjén kerĹilt kialakításra a75 férohelyes' korszerii bölcsőde, az év közben megtiresedő
bölcsodei ferőhelyelae a folyamato san j elentkezők kertilnek felvételľe.

Bĺjlcsődénk 3 gonđozási egységben 6 csoportszobával mrĺkt'dik. Egy - egy gondozási
egységben azonos koľú gyermekek vannak elhelyezve.

1. Gondozási egység: A legkisebbek csoportja, a Napocska csopoľt' ahol 10
hónapos kortól 20 hónapos koľig gondozzuk_ neveljiik a gyermekeket.

2. Gondozási egység: A középső csoport a Felhő csoport, ahol 21 hónapos
kortól24 hónapos korig látjuk el a gondozást - nevelést.

3. Gondozási egység: A legnagyobbak, az ővođźlba késztilők csoportja a
Szivátváĺy csoport, aholL4 hónapos koľtól foglalkozunk a gyermekekkel.

A btjlcsőde nyiwatartási idejét a Fenntaľtó határozza meg, figyelembe véve a bĺĺlcsődébe járó
gyeľmekek szüleinek munkakezdését és befejezését, valamint a bölcsődéből a munkahelyre,
illetve a visszautazás időtatamźLt. A nyitvatartási idő napi 12 őra, azaz 6 őrátő| - 18 óráig.

Személyi feltételek
Az íntézmény dol gozóinak létszám a 23 fo, ebből :

- intézményvezeto (felsőfokú szakirtnyű végzettséggel): 1 fo
- kisgyeľmeknevelők szźlma: 14 fo
- é|elmezésvezető: 1 fő

*:
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- egyéb (szakácsnő, takaĺító, mosónő): 7 fo

A kis gyeľmeknevelővel szemben tttmasztott elváľásaink a kĺjvetkezőek :

Képezze magźú, őszintén szeľesse a gyermekeket, legyen képes a gyermek megismeľésére.
Többek kozött legyen türelmes' reĺđe|kezzen a szakmának megfelelő fizikai adottságokkal,
legyen igazságos, nyugodt, rendszerető, kcivetkezetes, kiegyensúlyozott. Emellett legyen
nevelői ĺjnuľalma és áttekintőképessége is.
A munkájáľa igényes szakember a továbbképzéseken valő részvételen felül is rendszeľesen
képezi magát. Ehhez a bcjlcsőde biztosítja az Intęrnet haszntiatának lehetőségét, valamint
szakmai kiskön1wtáľat.

Tárgyi feltételek
A csoportszobák nagysága megfelel az e|őirt alapterületi k<jvetelménynek. A gyermekek
gonđozásźlt és önállósodását segító berendezési taľgyak és eszkĺizök a gyeľmekek méľeteihez
és fej lettsé géhez igazodnak.

Minden gondozási egységhez tartozĹk egy átadő, és a szobáI<hoz kiilĺjn-külön bejáĺaÍil
fiirdőszoba. Minden szobából a gyermekek ki tudnak menni az uđvana. ami gumiburkolatos,
nagysága ideális a gyermekek mindennapi mozgźtsigényeinek kielégítésére. Két homokozó
van kialakítva, amely minden évszakban kellemes időtöltést szerez. Wesco biciklivel,
tľiciklivel, labdákkal; ľotikon-kockáva|, csúszdával és műanyag mászókákkal biztosítjuk a
gyeľmekek szźmára a ruagymozgás lehetőségét.

Saját mosodávalés konyhával rendelkezünk, a konyha megfelel a HACCP követelményeinek.
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Az étkeztetés szempontjából mindig figyelembe veszi intézménytink az elt&ő igényeket,
legyen sző diéttr ő|, tej ér zékeny sé grő l, különféle ételallergiákľó l.
Emellett a bĺjlcsődei élelmezés sortn az a|ábbiakra fektettink nagy hangsúlyt:

. Az étel mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű legyen.
o A higiénés kovetelményeknek megfelelő legyen.
. Megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített és élvezhető legyen.

Btilcsĺĺdei nevelés _ gond'ozźls l.eladatai
A bölcsődei gondozás-nevelés felađata a gyermek testi és pszichés sztikségleteinek
kielégítése, a fejlődés elősegítése. Hátrányos helyzetiĺ gyermek esetében a hátľányok és
következmények enyhítésére való törekvés.

A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki harmóniájanak
elősegítése, melyhez hozzáhrtozik a szemé|yi- és testi kömyezettel való harmónia is, ezért a
nevelés-gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget biztosítunk a kisgyermek számttra
aI.lhoz, hogy éľdeklődésnek, pillanatnyi pszichés sziikségleteinek megfelelően ismerkedhessen
személyi- és tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kapjon optimális
é s soko l dalú fej 1 ő dé s éhez és szo cia|izácíőj źlho z.

A bölcsődei élet legyen éIvezetes, részvételre motiváló és kielégítő tanulási élményeket
biztosító, táľsas kĺizegben zaj\ő, interakciót ösztönző.
A gyermekek számźra biztosítjuk, hogy koruknak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek
tésń. az egyes éIethelyzetek, tevékenységek előkészítésében, kivá|asztésában. alakításában.
Valamennyi tevékenység, élethelyzet a|akitásának módszertani a|apja a gyermek pozitiv
önértékelésének eľősítése és a külĺinbözo faji, kulturális, vallási, nyelvi, nemi, valamint fizikai
és mentális képességbeli különbozőségek tiszteletének kialakítása.
A gondozźls és ajáték bölcsődénkben egyenĺangúan fontos élethelyzet'

Gondozás
Bensőséges inteľakciós helyzet kisgyeľmeknevelőink és a gyermekek ktjzött, melynek
elsődleges céIja a gyermek testi szfüségleteinek kielégítése. A személyes és a szociális
kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyeľmek csecsemőkoľtól kezdve aktívan
vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége van úgy próbálkozni, hogy kcizben érzi a
kisgyermeknevelő figyelmé| biztatźsát, támogató segítségét. Sikeres próbźikozásait a felnőtt
megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az egyittmfüödési kedvet), a sikertelenségéľt
viszont nem jar elmarasztalás. Lényeges az elegenďő idő biztosítása, mivel az egyes
mozzanatok megtanulása hosszú gyakoľlást igényel. A felnőttel való kommunikáciő érze|mi
töltése, a kisgyermeknevelőnek a gyermekľől adott jelzései kihatnak az öne|fogadásta, a
személyiség egészséges alakulására. A gonđozás jelentős mértékben befolyásolja a
szokáskialakítást és az önállósodást.

Játék
A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és
befogadásában, elősegíti a testi, az érte|mi, az érze|mi és a szociális fejlődést.

Bölcsődénk kisgyeľmeknevelői a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő' eszköztĺk)
bińosítźlsával és nevelói magatartással támogatjzt< az e|méIyult, nyugodt játéktevékenységet,
kľeativitást.
A gyermek igényeitől és ahelyzettől fiiggően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak
ĺartalmźtt ötleteivel, javaslataival színesíti. A játék ad elsősoľban lehetőséget a táľsas
kapcsolatok fejlődésére is. A többi gyermekkel való együttlét ĺjrömforľás a kisgyeľmek
szźlmára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését.
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A játék belső szükségletből fakadó, örömteli tevékenység, lényegéhez hozzátartozik az
önkénte s s é g, a szab ađon v á|asztás. Tul aj dons ág ai :

- orömet szerez.
- A játék onmagáért való.
- Nem feladat.
- A csecsemő és kisgyeľmek fő tevékenysége.
- Gazďagítja ismereteit,tapasńa|atait, avilág megismerésének egyik eszkoze.
- Megismeri a tár gyak tulaj donságait.
- Eközben gyakorolja aziĄoman elsajátított mozgásokat, tevékenységmódokat.
- Megtanul figyelni, egyre hosszabb ideig elmélyülten tevékenykedik.
- Megismeri a nehézségek leküzdésénęk öľömét.
- Fej l e s zti fantázitlj át, me gfi gye l őké szs é gét.
- Azért jźúszĹk' mert jólesik, meľt ĺjrtjmet lel benne, mert saját játékáva| saját vágyait,

tĺjrekvéseit valósítj a meg.
- A gyermeki játék a gyermek fejlettségi szintjét tĹikĺözi.

Mondóka. ének. zene
Bölcsődénkben sokľétrĺ zenei élmény átélésére, tapasztaIatszerzéste ad lehetőséget a
kĺlrnyezet hangjainak megfigyelése, a kisgyermeknevelők kellemes ének-és beszéđhangja,
spontán dúdolgatása, ritmusos szĺivegmondása, a dallam és ritmushangszerek hallgatása,
megszólalt atása, a k<jzös éneklés.
A gyeľmek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, érzelmi, hangulati źĺILapotźlhoz
igazođő, felelősséggel kiválasztott és alka|mazottjátékos mondókák, gyermekdalok, népdalok
és értékes zeneművek fęlkeltik a kisgyermek érdeklődését, formáljak esztétikai érzékenységét,
zenei ízlését, segítik a hagyomrányok megismerését és továbbélését.
A személyes kapcsolatban, játé|<helyzetekben átélt mondőkźĺzás, éneklés, zenehaIlgatás
pozitiv éľzelmeket keltenek; örömélményt, étze|mi biĺonságot adnak a kisgyeľmeknek. Az
ismétlődések, a játékos mozdulatok megerősítik a zenei élményt, azenęí emlékezetet.Erzę|mí
alapon segítik az anyanye|v, a zenei anyanyelv elsajátítását, a szeméIyiség fejlődését,
hozzájáru|nak a kisgyermek lelki egészségéhez, valamint a csopoľtban a deľĺĺs, barátságos
légkĺir me gteremt éséhez.
A bcilcsődei zenei nevelés eredményes megvalósítása lehetőséget nyújt a gyeľmek további
zenei fejlődésére.

A zęnęi nevelésnek a gyermeki Iét egészét át kell hatnia. Fontos a gyermek zenei hallásának,
ritmusérzékének, érzékęlési készségének, harmonikus, szép mozgásának fejlesztése.
Célunk:

- Ą 8ľ".-ek zenei érdeklődésének felkeltése.
- Erzékennyé tenni akotnyezet hangjai iránt.
- Énekes játékkal, azegyiÍténeklés örömével &ze|meí gazdagitása.

Zeneínevelés feladatunk :

- Monđókák ismertetése.
_ Énekes j átékok énekelése, játszása.
_ Dalolással kedvet kelteni, mintaadás az oĺ.lkéntesuttnzásra.

- Rendezett mozgásta késztetés.

- futmusérzék fejlesztés.

Zenei neve l é sünk tarta|ma:

-Kötetlenformában,anapszakbárme|yidószakźlban'
- Heti rendszeľességgel, az évszaknak megfelelően.
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_ Kisgyermeknevelő énekelj en.

- Rendelke zzen megfelelő számú énekanyaggal.

- Énekelgetés alkalma, módja koľcsoportonként vá|toző.
_ Többszĺjri rövid énekelsetés.

Veľs. mese
A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, éľtelmi- (ezen belül beszéd,
gondolkođás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A versnek elsősorban a ritmusa,
a mesének pedig atartalmahat az érzelmeken keľesztiil a személyiségre. A veľselés, mesélés,
képeskönyv-ĺézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így a kisgyermek sztrntľa
alapvető érzelmi biztonság egyszeÍTe feltétel és eredmény. A gyermek olyan tapasńa|ato|<ra'
ismeretekľe tesz szert, amelyeknek megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége.
Fej1ődik embeľismeľete, a főhőssel való azonosulás fejleszti empátíáját, gazdagodik
szókincse. A mese segíti az optimista életfilozóÍia és az önálló véleményalkotás alakulását.

Bölcsődénkben a népi és az irodalmi műveknek egyaľánt helye van.
A helyzetek alakíttsát, alakulását a gyermekek pillanatnyí érze|mi állapota és ebből fakadó
igényei befolyásolják elsősorban. A mesével való személyes kapcsolatban a gyermek éľzelmi
binonságban érzi magźń, s a játéktevékenységhez hasonlóan, a mesehallgatás intim
á|Iapotában eleven belso képvilágot jelenít meg.

A mesélés a kisgyermek mentális egészségének elmaľadhatatlan eleme.
Ki sgyermeknevel őink fel adata:

- A mese, a versmondás feltételeinek megteremtése.
_ Kíviilről tudja a verseket, meséket.

- Arcj átékával, ľitmikus mozdulatokkal, hanglej tés sel kísérj e.
_ A hangerő vźitoztatźlsával teszi érzéke|hetóbbé a gyeľmek szárnára.
_Kihasználja a mondókázás nyugtató hatását.

- Megismertei a néphagyományokdloz, ünnepekhez kapcsolóđó meséket.
_ A régi szokások értékétkozvetítí.

Alkotótevékenvség
Az ciröm forrása Ínaga a tevékenység_ az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés'
az alkotás - nem az eredmény.
A kisgyermeknevelőink a feltételek biztosításáva|, az egyes technikak megmutatásáva|, a
gyermek pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítéssel, az a|kotőkedv ébren tartźnénal,
a gyermek alkotásanak elismeľésével és megbecstilésével, megőrzésével segítheti az alkotó
tevékenységek iľánti érdeklődést és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatások érvényesülését.

Az alkotő tevékenységekľe az egész nap folyamán lehetőséget biztosítunk. Tág teret kap a
belülről fakadó motiváció és kľeativitás' A kisgyermeknevelők áIta| bińosított feltételekkel,
az egyéni fejlettséghez igazodva segítik az alkotő tevékenységek gazdagodásźÍ, az esztétikai
érzékenység, a szép iránti nyitottság, igényességfü alakulását. Igyekszünk kerülni a direkt
nevelői ľáhatásokat' a gyeľmek spontán kezdeményezésére építve segítjük az alkotókedv,
készség kibontakozását.
Kisgyermeknevelőink feIadata megismertetni a gyermekeket a különbijzo anyago|<ka|' akézi
munka alapelemeivel.

Főbb alkotó tevékenységeink :
- festés (ujjfestés, ecsettel),
- tépés, ragasztás,
- gyurmázás,rajzolás,
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- építés (homokkal, építokockákkal).

Célunk:
- Az épitó, ábrtzolő, alkotó tevékenység segítése.
- A térbeli, formai, sziniképzet kialakulása, gazdagítása.
- A természet színeire. formáfuavaló ľáhansolódás.

Feladatunk:
- Az alkotó tevékenységte egész nap folyamĺín lehetőség biztosítása.
- Megismertetni a gyeľeket a kiil<jnböző anyagokkaL, akézi munka alapelemeivel.
- Az egyéni fejlettségnek megfelelő motiválás.

Körn}ĺezet-teľmészet me gismeľése
A gyeľmek aktivitása és érdeklődése során tapasńalatokat szerez a közvetlen és tágabb
természeti- emberi- tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság
felfedezése során pozitív érze|mi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz,
tanulja azok védelmét, az éľtékek megőrzését. A gyermek miközben felfedezi komyezetét,
olyan tapaszta|atok biľtokába jut, amelyek a komyezetben való, életkoranak megfelelő
e|igazođáshoz szfüségesek. A kĺirnyezet megismerése során matematikai taltalmú
tapaszta|atoknak, ismereteknek a birtokába jut. Felismeľi a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és
téri viszonyokat.
A kisgyeľmeknevelőink lehetővé teszik a gyermekek szźtmźlra a kcirnyezet megismerését.
Alkalmat, időt, helyet biztosítanak a spontán és szervezett tapaszta|at és ismeretszerzésre, a
kĺ!ľnyezetkultúra és biztonságos életvitel szokásainak a|akitására.

A komyezettel való ismerkedés a kisgyermek születését k<jvető, a fejlődését alapvetően
befolyásoló, az é|etkor növekedésével egyre táguló, az ismeretszerzésben alapvetően mélyĹilő
folyamat.
Bölcsődénk célul tine ki a köľnyezeti kompetencia mega|apozásźtt'. A gyermekek
tevékenységébe ágyazva minél gazđagabb ismeret átadásźú a szfüebb, és tágabb kĺirnyezetről.
Lehetőséget biĺosítunk megannyi tapasztalatszerzéste természetes élethelyzetben, a valóság
felfedezése során a p ozítív élmények feldol gozásáľa.
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Mozgás
Csecsemő- és kisgyeľmekkoľban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A
mozgásigény rendkívĹil nagy, az egészséges gyeľmek örommel gyakoľolja amozgást.
Mind a szobábaĺ' mind az uďvaron biĺosítjuk a gyermekek számára miné| nagyobb
mozgásteret, mozgásfej|esztojátékokat, melyek haszná|ata során gyakorolják a gyeľmekek az
egyes mozgásformakat, fejlodik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá vźůika mozgásuk.

A játékeszkĺjzök szerepe az érdeklőđés felkeltése, a mozgtls aktivitásanak fenntartása. Fontos
szempont, hogy a kömyezet balesetmentes legyen, a veszélyforrásokat kiküszöböljiik. Minél
váItozatosabb mozgásra van lehetősége a gyeľmekeknek, armál nagyobb ĺjľĺjmüket lelik a
játékban. Csecsemőknek olyan játszőhe|yet biztosítunk, amely védett, de elegendő hely á1l

rendelkezésre, pl. : hempeľgő, elkerített szobasarok.

A nagymozgásos játékokľa a szabaďban, udvaron, teraszon több lehetőség adott, mint
szobźlban. A szobai játékok sokféleségtik folytán a kéz finommozgását és a nagymozgásokat
is fejlesztik. A szobában is sztikségesek nagymozgásos játékok. Az oná||ósági törekvések
támogatása soľán a gondozási műveletekben való aktív részvéte| a praktikus mozgások
gyakorlásráľa, Íinomítá sfu a ađ lehetőséget.

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

legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével.
- Eszkozokben gazdag mo zgźs|ehető sé g biao sítása.

Nevelőmunkĺnkban igyeksziink kihasználni a nag1ľnozgások és a finommotorika
fejlesztésének lehetőségeit. A mozgás javarészt a zene' mondókák által felkeltett érzések
mozgásos kivitelezésére épĺil. A nap meghatározott. szakábaĺ a kisgyermeknevelővel közösen
mondokánva, énekelve végzlk a játékos tornát a gyermekek. Ezen kívül kiilönböző
mozgásfejlesĺő játékokkal rendelkeztink, amelyek elősegítik a benti és az udvari, kis _ és
nagy mo zgás l ehető s é gét.
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Tanulás
Bölcsődénkben nincs helye a teljesítményelváráshoz kötött' eľőltetett ismeľetgyarapításnak. A
bölcsődei nevelés-gondozźs teľületén a tanulás fogalmát a lehető leglágabban értelmezzuk:
minden olyan tapasńa|at- éslvagy információszetzésĺ folyamattanulás, amely tartós váItozást
iďéz e|ő a viselkedésben éslvagy a gondolkodásban. A tanulás a gyermek korából és
fejlettségéből adódó tevékenység, ill. tevékenységbe ágyazottan töľténik. A tanulás
legfontosabb íranyítőja a személyes kíváncsiság, az érđeklődés. A kisgyeľmekkori tanulás
színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék' a felnőttel és a társakkal való
együttes tevékenység és kommunikáció.

A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A kommunikatív képességek
fejlődésének feltételeí a bíńonságos és tĺĺmogatő komyezetben zajlő felnőtt-gyermek és
gyermek-gyeľmek interakciók. Figyelembe vesszük azoknak a gyermekeknek a nyelvi
szükségleteit, akiknek más az anyanyelvük, mint anemzeti nyelv.

Egészségvédelem. az egészséges életmód megalapozása
A gyeľmekek egészséges életmódjának megalapozását a gondozás teszi lehetővé, amely
elősegíti a gyeľmek biológiai - fizio|őgiai szi'ikségleteinek kielégítését. Nevelő hatása a
gondozás közben, a kultuľhigiénés szokások kialakításában és a testi képességek alapjainak
differenciált fejlődésében mutatkozik meg. Az egészséges életmódhoz szoľosan
hozzátartoznak az alapvető szfüségletek: táplálkozás, pihenés, mozgás, szabadlevegó, az
aktív tevékenység, és a biztonságos kömyezet.
Általĺĺnos elve: a közĺisség szükségletei mellett az' egyes gyermek sziikségleteinek figyelembe
vétele. Ehhez tartozik a bölcsode nyitva tartása, az összhang kialakítása az otthoni
napirenddel, figyelembe véve, hogy a szükségletek az éIetkorĺal váItoznak, s befolyásolják az
évszakok is.
Kömyezetbarát bcjlcsődénk kialakítása:

- Belső: világos csopoľtszoba, takarékos világítótestek.
- Külső: zo|đ ovezet, virágok, fák, bokrok, udvaľi mozgásfejlesztő játékok, szabad

mozgástér.

Az érzelmi fejlődés és szocializáció seeítése
Bölcsődébe kerülve kiemelt jelentőségű a gonđozőnő - gyermek kĺizĺltti szeľetetteljes, érzelmi
biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásanak segítése. A csecsemő és kisgyeľmek szociális
fejlődésének fontos része a saját és köľnyezete életrendjéhez va|ő alkalmazkođás, az
együttműködésen keresztiil az önállósodás alakulása. Ehhez stabil kapcsolatľa, a felnőttek
segítségéľe van szfüsége. A személyes kapcsolat legjobb színtere a gonďozási múveletek
sorozata. Nagyon fontos, hogy a gondozás ör<jmforľás legyen szźlmára, kedve legyen a
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felnőttel egytittműkodni. Kisgyermeknevelőink elvárásai mindig igazodik a gyermek korćthoz
és fejlettségéhez. A közös élmények biztosítása, a társas kapcsolatok alakulása, az együttélés
szabá|yainak elfogadása, az egymás iránti nyitottság mind segíti a gyermek érzelmi fejlődését
és szocializáIőđźsát.

A me gi smerési fol}'amatok fej lődésének s e gítése
- A gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása.
- Az önálló aktivitás és kľeativitás támogatása.
- Ismeretnýjtás.
- A gyermek tevékenysé gének támo gatő, b átoritő o dafi gyelés sel kísérése.
- A gyeľmek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények viselkedési minták
nffitása.

Gyeľmekcsopoľtok szervezése
A bcjlcsődei gyermekcsoport |étszźmát a 15lI998. (IV.30.) NM ľendelet 40.$ (2), (3) és (a)
bekezdése hatźrozza meg. A jogszabáIy a|apjan a bölcsődei csoportban legfeljebb 12
gyermek, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét legfeljebb 14 gyermek
nevelhető, gonđozhatő. Ennél magasabb |étszám szakmailag nem fogadható el. A
megengedetnél tobb gyermek nem csupán ellátási pľoblémát jelent a gonďozőnőnek, hanem
nagyobb a zaj a csoportban, valószínűsíthetően több a konfliktus, megterhelőbb az
alkalmazkodás a gyermekek számaĺa, és kevesebb a lehetóségaz egyéni bánásmódra is.

Kapcsolattartás
A bölcsődei nevelőmunka a családnevelésre épül, aú" kiegészítve szolgáIja a gyermek
fejlődését. A gyermek harmonikus fejlődése-fejlesztése szempontjából fontos, hogy a két
kozeg egytittmúkodjön, nevelő, szocia|izźiő tevékenységét összehangolja. A bölcsőde az ę|so
intézmény, amellyel a család kapcsolatba kerül, mega|apoz egy nyílt demokĺatikus elveken
alapuló egyĹittmfüödést. Bölcsődénkben a nevelés-gondozás családias, deriĺs, nyugodt
légkörben folyik.

A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kcjlcsönösen tájékoztatják egymást a gyeľmek
fejlődéséről, ez aIapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei gondozás - nevelés
kialakításában' s a családokat is segíti gyermekfü nevelésében. A tájékońatás mindig őszinte,
hiteles, személyes hangvételtĺ (de nem bizalmaskodó); etikai szempontból megfele|ő, az
érintettek személyiségi j ogait tiszteletben tartó.
A kapcsolattaľtás foľmái :

- Családlátogatás,
- Napi beszélgetések, érkezéskor, hazamenetelkor,
- Szülői értekezletek'
- Hirdetőtáb|źn kozér dekű hírek'
- IJ zenő füzet _ írásos tźiékoztatás.

Családlátogatás
A gyermek saját kciľnyezetében való megismerésének számta|arl előnye van, amit később már
nehezen tudnánk pótolni. Az érkezés öröme, a vendég fogadása, a gyermek saját
birodalmának bemutatása oldottabb légkörben tcjľténik. Így felszabadultabban, nyugodtan
töľténik a kapcsolat építése. A jól felkészített gyermek izgaLomma| vźtrja a vendég érkezését.
Ehhez sztikséges az is, ho gy a szülőktől pozítiv éľzéseket tapasztalj on.

A családlátogatás soľán a szülő választ kaphat kérdéseire, betekintést nyet a bĺjlcsődében
folyó munkába, megismerheti gyermeke kisgyermeknevelőjét, úgy, hogy közben az otthoni
binonságban maradhat. Megbeszélhetik az étkezéssel, alvással, szobaÍísztasággal kapcsolatos
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kérdéseket' problémákat, melyeknek ktilönosen nagy a jelentőségük, hiszen ezeken a
teľületeken elengedhetetlen a szülő és a kisgyermeknevelo harmonikus együttműkodése a
gyermek kie gyensúl y ozott fej lődése éľdekében.

A kisgyermeknevelőink felkészülten męnnek a családokhoz. Az irányított kérdésekĺe adott
válaszok, a család lakókornyczctc scgít a családi kapcsolatok, ncvclósi szokások
fe|térképezésében.

Beszoktatás (adaptáció)
A szülővel torténő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezí e|ótérbe.
Az anya vagy aZ apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az iĄ
kornyezethezva|ő a|ka|mazkodását. A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan
kialakuló érze|mi kötődés segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, jelentősen
megkönnyíti a beilleszkedést a bölcsődei közĺisségben, csökkenti aZ adaptácio soľán
mutatkozó stľesszreakciók súlyos ságźú, időbeni elhúzőđásźlt.

A sziilővel tĺjrténő fokozatos beszoktatás módszerének feltételei:
- a kisgyermeknevelők korrekt tájékoztatással teremtsék meg az egyilttmukĺ}dés feltételeit,
- a szu|ő részérőI a módszer elfogadása és együttmfüödő ľészvétele,
- a beszoktatás lega|źlbb 2 hét legyen,
- a beszoktatás első hetében sztilővel együtt, a második héten mźlr a szülő állandó jelenléte

nélkül, de rövidebb és fokozatosan emelt idővel történjen,
- a beszoktatás első hetében úgy kell a beszoktatási időt alakítari, hogy a szülő gyermekével

valamennyi gondozási műveletet elvégezhesse és a kisgyermeknevelő ezeket
megfigyelhesse,

- a gyermek együttmfüĺjdésétől fiiggően a kisgyermeknevelő az első napokban is kíséľletet
tehet egy-egy gondozási művelet e|végzésére asnj|őjelenlétében (kínálás, orľtöľlés, stb.)'

- a 3.- 4. naptól a kisgyeľmeknevelő fokozatosan veszi źú a sztilőtől a gondozási
műveletęket,

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

..Saj át kis gveľmeknevelő'' - rendszer
A ,,saját kisgyeľmeknevelő'' - rendszer a szemé|yi állandóság elvén nyugszik a bĺilcsődei
csopoľtban. A csoport gyermekeinek egy tésze, 5-7 fő l.artozik egy kisgyermeknevelőhoz. A
gondozás - nevelés mellett ő kíséri figyelemmel a gyeľmek fejlődését, vezetí afe|jegyzéseket,
torzs|apját, ĺap|őját, ő tartja sziĺmon az iĄabb fejlődési állomásokat. A kisgyeľmeknevelő az
ún. ölelkezési időben - az időszak. amikor mindkét gondozónő jelen van - idejét elsősorban a
,,saját,,gyermekei gondozásfua - neveléséľe foľđítja. A ,,saját,, kisgyeľmeknevelő szoktatjabe
a gyermeket a bölcsődébe és a bölcsődébe jáĺźs egész idotartama a|att ő a gondozónője.

A ,,saját kisgyermeknevelő'' rendszerben több figyelem jut minden gyermekľe, számon lehet
tartaĺi a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, elsősorban a ,,saját
kisgyermeknevelő'' segíti át őket a bĺjlcsődei élet során ađódó nehézségeken.

Napirend
A jól szetvezett, folyamatos és rugalmas napi rendünk a gyermekek igényeinek,
szükségleteinek kielégítését' a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását
kívánja biztosítani; megteremtve a biztonságérzetet, a kisztlmíthatóságot, az al<tivitás és az
önállósodás lehetőségét. A napiľenden belül aZ egyes gyeľmekek igényeit úgy kell
kielégítenünk, hogy kĺjzben a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen, a gyeľmekek
tájékozőđhassanak a vtthatő eseményekĺől, kiiktatódjon a felesleges várakozźsi idő. Ez
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egyben a csoport belső nyuga|mát is biztosítja. A folyamďos gondozáson beli| az egymást
követő események a gyermek biztonság étzetét, jő kozérzetét teľemtik meg, s egyben
kiiktatják a felesleges varakozási időt.

A korcsoportok és az évszakok fiiggvényébenvźtltozik a napiľend:
6:00-8:00 Gyeľekekfogadása
8:00-8:30 Reggeliztetés
8 : 3 0. 1 0 : 00 Zav arLalall jáLék bizttlsí ĺ.ása, segí |.ségny új tás
10:00 Tízőrai
10:10- Folýatódik a szabad jźĺék, jó idő esetén készülődés az udvarra
11:15- Udvarról való bejövetel, WC haszntiata, mosakodás
11:30- Ebédeltetés gonđozási sorľendben és folyamatosan aludni mennek a gyermekek
1 2:00- 1 5:00 Csendes pihenő
15:00- Uzsonnáńatás
15:30- Szabad játék biĺosítása a gyeľmekeknek a szülők megérkezéséig

Csopoľt ľendbetétele
18:00 Zźlrás

B ölcsődénk kapcsolatai más intézményekkel
- Bölcsőde és óvoda kapcsolata
- Védőnői szolgá|atta| való kapcsolat
-Házi Gyermekorvosi Szolgálat és a bölcsőde kapcsolata
A bölcsőde orvosa rendszeresen |źúogatja a csoportokat (bölcsődénk orvosa a VII. keriilet
egyik házi gy etmekorvo sa. )

A btilcsődénk alapellátásokon túli szolgáltatásaĺ
Idő szako s gyeľmekfelüeyelet
A szĺilő térítési díj ellenében, elfoglaltsága idejére, néhany őrára kéľheti gyermeke
feltigyeletét. Az időszakosan gondozott kisgyermek felvehető egy eITe a cé|ra |étręhozott
csoportba, vagy a normál bölcsődei csoport üres férőhelyeire. Utóbbi esetben orvosi igazo|ás
szÍikséges anól, hogy a kisgyermek egészséges, közösségbe mehet. Az iđőszakos btjlcsődei
elhelyezés igénybevétele esetén is fokozatosan, lehetőleg a szülővel t<irténik a kisgyermek
beszoktatása.

Jźńszőház
Alternatív napközbeni ellátásként bĺjlcsődénk Jźúszőházat iizemeltet októbertől maľciusig
minden szombaton, ahol kľeatív programokon vehetnek résń. a gyermekek szĹileikkel
közösen. A kisgyeľmeknevelők egyÍittmfü<idésével zaj|ő családi, közĺjs játékokon és
kézműves pľogĺamokon túl, a szülők problémáik megoldásában is kikérhetik a szakemberek
véleményét, segítségét. A Játszóh źy térítésmentesen vehető i génybe.

Sószoba
A bölcsődében lévő sószoba hasznáIata térítésmentes. A sószobában a gyeľmekek
kisgyermeknevelőik segítségével alkotójátékokat valósítanak meg, heti fé| őra időkeľetben,
téli hónapokban valamint az ídőjátas kedvezőtlen hatásainak figyelembevétele esetén.
Kifejezetten jótékony hatással van eztitallégzőszerveikĺe, amit a szoba ađta 18-20 C. és 70-
80%-os relatív ptratarta|om biztosít. Hatásos asztma, hörghurut, légcsőhurut, kľupp, nátha
stb. esetén.
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Pszicholó gusi tanácsadás
A kisgyermekek magas színvonalú gondozása és neve|ése, az ellátás minőségének javítása
érdekében tanácsadó szakpszichológus dolgozik bölcsődénkbęn. A pszichológus munkájával
támogatja mind a btjlcsődébe járó családokat, mind a bĺjlcsődében dolgozókat.
A szülők a meghiľdetett időpontbanÉszt vehetnek szülocsoportos beszélgetéseken és egyéni
tanácsadásokon is, ezek mindegyikén kcjtelező a titoktartás.

Bcilcsödénk nagyon Íbntosnak taĄa a szülőkĺe történő odaÍigyelést, illetve a velük való
fog|alkozást, mert a gyerekek életének ezen korai szakaszában a szülői minta az elsődleges
fo rrás. T ap aszta|ato k al apj án a l e g gyakľabb an felmerül ő kérđé skĺjrök :

_ szülő-gyerek kommunikáció, sztilői szeľepek
- gyermeki dackorszak, önállósodás, akarat
_ szobatisztaság, alvási és étkezési szokások
- verekedés, agresszió, hatapás, hiszti
_ kötődési-leválási problémák, stb.

Terepintézményi feladataink
A bölcsődénk terepintézményként műkĺjdik, évek óta fogadjuk a szakemberjelöIteket'
terepgyakorlati helyszínt, hospitálási segítséget adva a hallgatóknak. A szakemberképzés
munkáit ter eptantr ko oľdin áto r ir źtny ítj a.
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11.3 JÁľÉxvÁnBolcsoop

1085 Budapest, Hoľánszky u. fI.
Férőhelry:74 ťő

Megktizelíthetőség:
BKV jáľművekkel
Intézményünk a Palota-negyed csendes részében talá|hatő, mely a József kĺjruton kozlekedő
4-6-os villamossal és rövid kis sétával köĺmyen megközelíthető. A Kálvin téri
metróállomásról kultuľált, hangulatos utcákon keľesz|Íil is könnyen elérhető gyalogosan.

Személygépkocsival
Gépjáľművel is be lehet hajtani az utcáĺtkba, amely egyiráný a Bľódy Sándor utca felé.
Parkolási lehetőség csak korlátozotI. szźtmban van az utcában. de megoldható paľkolási díj
ťlzetés ellenében. Azonban a sziilő kéréséľe ingyenes parkolási lehetőséget tudunk biztosítani
reggel 7 ,30 és 8,00 óra kozött és 17,00 őra után, melyet a bölcsődevezetőné| lehet igényelni.

Általános bemutatás
A látékvár Bölcsőde a Jőzsęfvátosi Egyesített Bölcsőđék.egyik -YffiW.,..*",, '.).'..,.....j)tagiĺtézményeként üzemel. A bolcsőde 1973 novemberében épült a 

**ffi,Y'íiĺ|j,1llĺ'li'*.łł,:|!,'lł1j;!i,.*-
Józsefu áros Palota ne gyedében.

A szépen és igényesen felújított bcilcsődénkben, három szinten,74
gyermek ellátás a történik.

Minden szinten kettő csoportszoba
talá|hatő, melyek egymás melletti
elosztásban, szükség esetén
összenyithatóak, ami tźĺgas teret
biĺosít gyermekeink és vendégeink
számáĺa közĺjs karácsonyi, gyereknapi,
Anyák napi rendezvényeinken. Minden
szinten szép és tágas źńadőban tudjfü a
sziilők gyermekeikęt át- és fel<jltĺjáetni. Aĺanyos jelekkel ellátott
szekĺényekbe mindenkinek lehetősége van saját ruházatát,
sziikséges kellékeit bepakolni. Az átadőbő| közös, nagy
fiirdőszobán keresztül kĺizelíthető meg a két csoportszoba.

Csoportszobáinkban szintenként eltérő korosztályú gyermekeket fogađunk normál bölcsődei
ellátásban, illetve csoportszobánként 1-1 kisgyermek részére tudunk biztosítani idoszakos
gyeľmekfelügyeletet. Ez azon családok számáĺa nýjt nagy segítséget, akik heti pár napban,
illetve napi néhány őrábannem tuđjiák megoldani kisgyermekük ellátását.
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. Az egyik földszinti csoportszobában 13 kisgyermek gonđozásźi és nevelését végezzik a
Katica Csoportban. A Katica csopoľtban lévő kisgyermekek két év kortiliek. A fĺjldszinti
szomszéd csopoľtszobában, a Gomba Csoportban szintén 13 kisgyermek ellátása
történik, ak1k 2,5 -3 évesek..

o Az első emeleten található a LuÍi Csoport és a Pillangó Csoport, ahol 12-12 fo két év
körüli kisgyeľmek napközbeni ellátásáľól gondoskodunk.

o A második emeleten talá|hatő két csoportszobanknak életkor szeľint kicsi az eltérése, de a
Napocska Csopoľtban a mźr tipegő gyermekeink vaľmak. A napirendjük kissé eltér a
ftjldszinti és első emeleti csoportszobáktól. Szintén eltérő napirenddel mrĺkodik a
szomszédos szobában a Sziváľvány csoport, ahol a csecsemőkoru gyermekek ellátását
végezzlJk.

Személyi feltételek

Fłildszinti egység

1 tejkonyhai technikai

dolgozó

5 kisgyermeknevelő 1 technikaido|goző

1.emeleti egység

4 kisgyermeknevelő 1 technikai dolsozó

2.emeleti egység

5 kisgyermeknevelő 1 technikai dolgozó

Konyha

1 szakácsnő 1 szakácsnő

Iľoda

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

Mosoda

l mosónő

A gyermekek étkeztetésében egy élelmezésvezető és kettő szakácsnő vesz tésń', akik minđen
nap nagy odaadással és szeretettel készítik az aprősźąok szfuntlra a finom és egészséges

ételeket.

A csoportszobákon és átadókon, illetve közös helyiségeken kívül helyet kapott még az
épületben egy iroda, raktárhelyiségek, oltozo helyiségek, valamint a harmadik szinten egy
főzőkonyha. Az e|őkészítő konyhák, élelmiszeľľaktár, étkezó és szintén ezerl az emeleten

üzemel a bölcsőde mosodája, mely
biztosítja a gyeľmekeink és dolgozók
szźlmár a a tiszta ruházatot és textíliákat.

Bĺilcsődénk fennállása ota a nyolcadik
kęrület egyetlen olyan intézménye' ahol
a gyermekek a|tatźsa évszaktól
fiiggetlenül a délutáni altatás fedett



teraszon, szabađ levegőn történik -5oC-ig. Nagyon szélsőséges íđojárźs, vagy ennél
alacsonyabb hőmérséklet esetén az altatás a csoportszobákban tĺjĺténik. A gyermekeink és a
szüleik köľében is nagyon kedvelt a kint a|tatás, amely nagyban hozzĄárul a gyermekeink
immunĺendszeľének az erősĺjdéséhez. Sokkal több iđőt tolthetnek így a kellemes, szabad
levegőn, ezáItal biztosítva vaĺ számuL<ra a megfelelő merľryiségű levegőzés. Minden
kisgyermek számźtra biztosított a me|eg, téli overall, puha kis takaró és ezeknek a tiszÍttn
tartéséĺt is a bolcsődében vészik.

Bolcsődénk belső udvara hatalmas fáktal
ovezett, lltcazajtő| védett, részben biĺonságos
burkolattal és természetes f,ĺvel fedett. Az uđvar
nagy részén színes gumitégla található, mely
kisgyeľmekeink biztonságos mozgása érdekében
védelmęt nyiĄt az esetleges apróbb balesetektől.
Dimbes-dombos udvaľunk lehetőséget adott egy
rĺjvid kis motorozásra és biciklizésľe kiválóan
alkalmas lejtős pá|ya kiépítésére.
Kisgyermekeink örĺjmmel és boldogan
hasznźiják ki eń. a lehetőséget. Homokozónk
nagy méľete sok kisgyermek számára nÉjt
lehetőséget a közös homokozásľa' ahol
,,finomabbnál finomabb'' homoktoľták,
fagylaltok és siitemények késziilnek.
Az udvarunk műfiĺvel borított részén talá|hatő egy fából készült másző fal és csúszda
kombinációja, mely nagyban hozzájtlru| kisgyermekeink mozgásfejlóđéséhez,
egyensúlyéľzékük fejlődéséhez és a lépcsőn va|ő biztonságos kĺjzlekedés elsajátításához. A
babahazikőt is nagy örömmel veszik birtokba, mivel magassága és méretei teljes métékben
megfelelnek a 2-3 éves korosztáIy igényeinek. Udvarunkon egy rugós nyuszi is található,
melyet azegész nap folyamán felváltva állanđóan jókedvĹĺen használnak.

Kisgyermeknevelőink a hatalmas udvaľ lehetőségeit jól kihaszná|va sok mozgásos játékkal és
mozgással kísért mondókával teszik színesebbé az aprőstryok mindennapjait. 2014 év végén
került źltadźsra egy pancsoló, melyet anyátĺ meleg napokon gyermekeink nagy-nagy örömmel
felszabadultan vettek birtokba, ezáIta| is kellemesebbé téve a bölcsődében töltött foľľó nyaľi
napokat. Az iđojárástól fiiggően gyeľmeknapi rendezvényĹinket és bcĺlcsődei elköszönő
délutánunkat is a szabad levegőn, kellemes kömyezetben tudjuk a gyeľmekeinkkel és
szüleikkel közĺjsen eltcjltęni.

Az el|átandĺó céIcsoport és az e||átási teľiilet jellemzői
Bcjlcsődénk Józsefuaľos frekventáIt részén ta|áIhatő, vonzáskorzetiink a Palota-negyed és a
Kálvin térhez kĺizeli utcfü. Tömegközlekedéssel és autóval egyaránt jól megközelíthető, de
mégis a város zajátőI csendes helyen talźihatő intézméný.
Bölcsődénkbe 6 hónapos kortól fudjuk biztosítani a gyermekek napközbeni e|Iátźsát.
Gyermekeink átlag életkora másfél-két év köľÍil van. A hozzállkjaró gyermekeke nagy része
magyar anyanyelvű és van több külfrldi, de Magyaľoľszágoĺtanuló szülő is, akikaz egyetem
kci zel s é ge miatt a mi bti l c s ő dénket v źl|asńották.

A környezetiinkben élő és hozzánk játő családok kisebb hźnyada létminimum alatti
jövedelemből él, nagy része polgári életet é1, biztonságos anyagi hźttéľĺ.el ľendelkezik. A
család aĺtyagi he|yzetétőI fiiggetlenül mindent megteszünk azért, hogy a gyeľmekek
mindennapjai é|ményekkel gazdagok és mozgalmasak legyenek' mert mi tudjuk, hogy a
szülők legféltettebb kincsüket, Gyermekuket bizzák ránk.
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A kisgyermeknevelők szakmai felkészültsége
Kisgyermeknevelőink képzettségét tekintve diplomás csecsemő- és kisgyermeknevelők,
felsőfokú sza|<képzetÍ. csecsemő- és gyermeknevelő-gondozők, illetve oKJ bizonyiwźtĺlrrya|
rendelkező kisgyermekgondozó-nevelők.

Fontos elvárás a kisgyeľmeknevelőinkkel szemben, hogy fizikai|ag, szellemileg teherbíľóak
legyenek, érze|mi|eg kiegyensúlyozottan, igényesen, lelkiismeľetesen, tudatosan do|gozzanak.
A Íigyelem, a koncentrálás képességének megosztása, jő manuális készség, megfelelő
kommunikációs képesség szintén lényeges. Fontos ezeken kívul az is, hogy őszintén szeresse
a gyermekeket, legyen türelmes, megéľtő aŔlbízott gyermekekkel.

A főváľosban és a kerületben egyarźnt folyamatosan lehetősége van a kisgyeľmeknevelőknek
szakmai továbbképzésekĺe. Nagy segítséget nffitanak minderľrapi munkájuk soľán, sok új
információval és tapasńa|attal bővítve a csoportbanvégzetttevékenységeiket.
Kisgyermeknevelőink szakmailag jól képzett szakembeľek, elkötelezettek és elhivatottak
munkájuk végzésében.

A biilcsődei élet megszew ezésének szempontj ai
A bĺjlcsődei nevelés-gondozás csak akkor lehet sikeres, ha a család és a bcjlcsőde kapcsolata
jó. Egyenĺangú partnerként közos a céI, a gyeľmek kiegyensúlyozotr. fejlődése. Fontos a napi
kapcsolattartás, a felmeľtilő nehézségek megbeszélése. Amennyiben a szülő igényli, lehetőség
van nevelési tanácsadásra is.

A szülőkkel való kapcsolattaľtás tĺjbbfele csatornán keresztiil működik :

- családlćltogatás
- beszoktatás
- napi gyeľmek-átadások során
- szülői értekez|ęt
- szülőcsoportosbeszélgetések
- fejlődési és üzenő fiizet
- nyílt napok
- szeÍvezett családi programok
- a szulő kérésére megfigyelési lehetőség biztosítása a csopoľtszobában

A csoportjainkban ,,sajźú kisgyermeknevelő'' rendszer mfüödik, me|y azt jelenti, hogy a
személyi állandóság jegyében egy kisgyeľmeknevelőhoz tartozik a csoportba jźlrő gyermekek
egy része, ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a fejlődési naplóját, törzslapját.
Amikor mindkét kisgyermeknevelő a csopoľtban van, akkor idejét elsősoľban a ,,sajźtt,,
gyermek gonđozására, nevelésére fordítja, így több figyelem jut minden gyermekľe, az egyéní
igényekľe, egyénileg átsegítve a gyermeket a bĺjlcsődei élet soľán adódó nehézségeken.

Szintén az á||anđőság és biztonság megteľemtése érđekében a gyeľmekek szárnara jőI
szervezett és rugalmas napirendet alakítottunk ki. Ez binosítja a gyeľmekek igényeinek a
kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozźst. A csoport életének áttekinthetősége, belső
nyugalmának biztosítása a cé|. A napirend mindig fiigg a gyermekek életkorától,
fejlettségüktől, befolyásolják az évszakok, az idojárás, a csoport|étszttm és a bölcsőde nyitva
tartása. Kialakításánál figyelembe kell venni a kisgyermeknevelők, a kisegítő szeméIyzet
munkájának összehangolását, a gyermekek otthoni életritmusának lehetőség szerinti
figyelembevételével.
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06sc_ ogss Gyermekek éľkezési sorľendben történő bevétele a sajźĺ csoportszobába
Re g gelihez készülődé s ig szabađ játék
Szükség szerinti WC-használat, pelenkacsere, kézmosás

08cc _ 08sr Reggeli
A gyermekek a beszoktatás sorrendjének megfelelően név szerint sző|ítva
ülnek asńa|hoz.
íA svermekek bevétele a resseli idótartama alatt sztinetel.)

08slł - 10gg Később érkező gyermekek bevétele
Szabad iáték időiarástól függően az udvaron vagy a csoportszobában

9Ę - l.Occ Tízőrai
ĺ.ovg . l1gg Kisgyermeknevelő áIta| felkínált játéktevékenységek (vizuális, zenei,

mozgásos, anyanyelvi)
1lcc _ 111s Ebédhez készülődés

Gondozási műveletek a fiirdőszobában
A csoports zobźlban szabad i átéktevékenvsé s. mesehallsatás

|11Ł - |2y! Ebéd
A gyermekek a beszoktatás sorľendjének megfelelően név szerint sző|ítva
ülnek aszta|hoz.

lzw _ 142! Kint alváshoz-készülődés
A beszoktatási sorľendben az időj árásnak me gfelelően való öltözk<jdés
(Pulóver, sapka, overall)
Csendes nvugodt léektir biztosítása a szabad' levegőn ttjrténő a|váshoz.

l4rs _ 15ss Az ébredés sorľendjében a gyermekek vetkőztetése és fiirdőszobai
gondozási műveletek elvégzése.

15!s _ 15rs Uzsonna
A gyeľmekek a beszoktatás soľľendjének megfelelően név szerint sző|íwa
älnek asztalhoz.

1599 - 17Ę Szabad iáték a sziilők mesérkezéséis.

Napirend
Földszinti és első emeleti csoportszobák

Napiľend
Második emeleti csoportszobák _ csecsemőkorúak

!i

06ss_ 08w Gyermekek érkezési sorrendben t<jľténő bevétele a saját csoportszobába
Reggelihez készülődés ig szabad j áték
Szfüség szerinti WC-használat, pelenkacseľe' kézmosás

0g!!s _ 0gr! Reggeli
A legfiatalabb, még ölben evő kisgyermekek étkeztetése.
A többi gyermek a beszoktatás soľrendjének megfelelően név szeľint
sző|íNail' asńalhoz.
(A svermekek bevétele a resseli iđotartama alatt sztinetel.)

0gss _ g:c Később étkező gyermekek bevétele
Szabad iáték időiáľástól függően az udvaľon vagy a csoportszobában

grs _ gs Tízőrai
9!a.őI A 1 5 hónap nźl| ťĺatalabb gyermekek i gény szerintĺ a|tatása a ter aszon.

A lefekvés elott fiirdőszobai gondozási múveletek iđőjaľásnak megfelelő
öltöztetés és a pihenés biztosítása.

10ss _ 10!e Kisgyermeknevelő á|ta| felkínált játéktevékenységek (vizuális' zeneí,
mozgásos' anyanyelvi)
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10t! _ llE Ebédhez készülődés
Gondozási műveletek a füľđőszobában
A csoports zob ában szab ad i átéktevékenvs é s. mesehall eatás

11]-r _ 12!s Ebéd
A legfiatalabb, még ölben evő kisgyermekek ebédeltetése.
A többi gyermek a beszoktatás sorrendjének megfelelően név szeľint
sző|ítvau| asńa|hoz.

129! - |4ł! Kint alváshoz készülődés
A délelőtt nem alvó gyermekek alvási feltételeit teremtjük meg elsőként. Az
időjárásnak megfeleloen öltöztetjük és fektetjük le őket.
(Pulóver, sapka, oveľall)
Csendes nyugodt légköľ biztosítása a szabad levegőn történő alváshoz.
A csecsemőkorúak ébredés után mtlr a csoportszobában pihenhetnek és
tevékenykedhetnek.

14sr _ 15cc Az ébredés sorľendjében a gyermekek vetkoztetése és fĺirdőszobai
gondozási mÍíveletek elvégzése.

15ss - 15es Uzsonna
A legfiatalabb, még ölben evő kisgyeľmekek étkeztetése.
A többi gyermek a beszoktatás sorľendjének megfelelően név szerint
szőIítvalJl aszta|hoz.

lsrs _ 17!! Szabad iáték a szülők megérkezéséig.

A bölcsődei élet mindennapjai
A bölcsődénk gondozástnak és nevelésének célja, hogy a hozzánk jríľó gyeľmek testi-lelki
harmőníáját. kiegyensúlyozott fejlődését biztosítsuk. A személyi és tárgyí feltételek
megleremtésével lehetőséget adunk a kisgyermekeknek, hogy érdeklődésüknek megfelelően
ismerkedhessen köľnyezettikkel. Viselkedési mintát és segítséget nýjtunk a személyiségük
optimális fejlődéshez. Célunk, hogy a bölcsődei életiik minél színesebb, ingerekben
gazdagabb és családias hangulatú legyen.
A bcjlcsődei nevelést, gondozást a szakĺlai szabályoknak megfelelően, mindig a gyermek
egyéni igényeit figyelembe véve v égezzik.
A gondozás során az elsődleges cél a gyermek testi sziikségleteinek kielégítése és a
bensőséges interakciós he|yzet kialakítása a nevelő és a kisgyeľmek köztĺtt. Lényeges az
elegendő idő és figyelem biztosítása, melynek soriĺn a gyermeknek lehetősége van a
gyakoľlásra és a folytonos kommunikáIásra'

Tevékenységi foľmák
A gyermekek mindennapjait a bölcsődében vźitozatos tevékenység je||emzi. A nap nagy
részét szabad' jźték tölti ki, de bekapcsolódhatnak a nevelők á|tal taĺtott különféle
fog|a|kozétsokba is. Mindezek soľán kisgyermeknevelőink törekednek a megfelelő,
szeretetteljes éľzelmi nevelésre, a szocializáció segítésére, az egészséges életmódľa nevelésľe
(főként a gonđozási műveletek kĺjzben), a hagyományok źtpolźsfua, illętve az elmélyĹilt
nyugodt j áték megteremtésére.

A tevékeny, aktív egyĹittlét legintenzívebb a kisgyeľmeknevelőkkel. Az onállósodás
feltételeinek megadásźxa|, a nevelés eszközeinek, abátorítás, támogatás, binatás' figyelmes
segitségadás a|ka|mazástlva| a gyerekek egyre bátrabbak a külcinböző tevékenységekben.
Fontos, hogy mindig az éIetkoruknak megfelelő tevékenységekbe/alkotásokba tudjuk őket
bevonni számukľa új és éľdekes lehetőséget biztosítsunk, teľet és időt adjunk az onźů|ő

alkotásľa is.
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Célunk' hogy a gyermek a külső világot, é1ő és élettelen kornyezetünket minél jobban és
tevékenyebben megismerhesse. Ugy véljük, hogy ez' mivel átszövi egész életünket, fontos a
gyermekek tudásgyarapítása, helyes szokáskialakítása, a komyezet szeretetéĺe és tiszteletéľe
való nevelése éľdekébęn. Igyekszünk személyes példamutatással, sokszínű
témafeldolgozással, nagy odaĺrgyeléssel, elkotelezettséggel biztosítani, hogy a bĺjlcsődénkbe
járő gyermekek életkoľuknak megfelelően megismerjék, megszeressék sziĺkebb-tágabb
kömyezettiket, vigyázzanak azok értékeire és bińonsággal eligazođjanak benne. Tcireksziink
arra, hogy a gyermekeket olyan hatások érjék, amelyek a komyezettik felfedezéséte,
rácsodálkozására osztönzik. Mindezeket különboző, előre megtervezett, tematikusan
felépített, figyelemfelkeltő, élvezetes, đe a gyermekek számáta szabadon vá|aszthatő
foglalkozásokon keresztül igyeksziink megvalósítani a szabad' játékon, általános nevelési
helyzeteken kívül is. Beszélgetéseken, képnézegetéseken, akomyezet tevékeny megismerésén
túl igyekszünk a vizuális nevelést, a zenei és az irodalmi nevelést, valamint a játékos
testnevelést is átszőni ezzel a szellemiséggel.

A foglalkozások kialakításának szempontjai
A foglalkozástervezetek kialakításakoľ figyelembe vessztik az adott csoportba járó gyeľekek
életkorát, érdeklődési körét, az adott évszakot, tinnepeket. A foglalkozásokat a gyermekek
ígényeihez és napirendj éhez ígazitjuk, abba beleágyazva tetvęzzuk. Minden napon más fele
módon közelítjiik meg az aktuális témát, ismerkedünk meg vele. Mindenképp fontos
kihangsúlyozni, hogy egy-egy foglalkozás keľetében megismertetett játék nem csak az adoIt
napon jelenik meg, hanem a gyeľmek kérésére a szabadjáték soľrín bármikoľ, hiszen egy-egy
mesét, verset, játékot sokszoľ akarnak jźńszani, az ismétléseken, utźnzáson kereszttil sajátítják
el a számukľa új és érdekes dolgokat. Egy-egy ilyen foglalkozás hossza nem túl terjedelmes,
ezt a gyerckek érdeklődése hatálrozza meg leginkább. A foglalkozások menetét is alakítják a
gyerekek hangulatuktól, érdeklődési kciľüktó|vezetve, illetve a foglalkozásfď1tźi1źÍ. is. Hiszen'
ha a csoport elmélytilten játszik például, vétek ezt megzavamí egy vezetętt játéId<al, vagy ha
izgő-mozgó, aktív, nagymozgźlst igénylő napja vaÍI a csopoľtnak ĺĺsszességében nézve, szintén
nem túl szeľencsés egy aszta|i foglalkozás, jobban fognak é|vezni és tĺjbb kedvük lesz
valamilyen nagymozgásos j átékho z, játékos testneveléshez.

Környezet tevékeny meeismerése
A délelőtti játékidőben beszélgetéssel, témafelvezetéssel, az iđőjtrásnak vagy a koze|go
ünnepnek megfelelőtémávalvaló ismerkedéssel foglalkozunk képek, játékok, vagy maga a
természet segítségével. Bevezettfü a heti témánkat, hisz eköľé fog szervezóďru a többi
programunk is. Szeretetteljes, megéľto, gyeľmekekľe figyelő környezetben a gyeĺmekekkel
közcjsen alakítjuk az adotípľogramot, legyen szó kĺinyvnézegetésľől, falevél-szedegetésről,
bármiről. Igyeksztĺnk különböző beszédfejlődést elősegítő gyakorlatokkal megtúzdelni és még
élménydúsabbá tenni a pľogľamot és ezźita| a gyermekek napját.

Vizuális nevelés
,,Amit hall a g/ermek, azt elfeĺejti, amit lát máľ inkabb megjegłzi, de amiben ő maga is
tevékenyen részt vesz, az bevésődik emlékezetĺźbe.', (Kodály Zo|tar)

Vizuális fogla|kozást is kínálunk a gyermekeknek, mely során valamilyen kľeatív tevékenység
(ragasńás,vágtls, agyagozás, gyurmázás, stb.) által ismeľkedünk a felvetett témával.
Akéz bonyolultabb finommozgźsai nem veleszületettek, hanem tanultak, tehát fejleszthetóek.
Engedjük, osztonoznik őket az a|kotásra, tĺjbbféle játéktevékenységet is biztosítva szźmluka.
A foglalkozások a|ka|máva| nagyon sok természetes anyagot használunk, mellyel bővül
ismęrettik és szókincsük. Például gesztenye, makk, falevél, gyÍimĺilcsök).
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Agyagozás: Tĺjbb alkalommal is lehetőséget biztosítunk gyermekeink számára az
agyagga| való megismeľkedésre. Kézbę vehetik, megtapaszta|hatjak színét, áLlagát,
formázhaÍőságát. Az elmúlt évben is volt rá lehetőség' hogy a kisgyermeknevelő a
gyermekekkel közösen hasznáIja, mely nagy öröm volt számukĺa, hogy ők a piszkos,
,,sáros'' kezĹikkel dolgozhattak, labdákat, kígyókat formázhattak és örömmel mutatták
meg egymásnak.

Gyurmtzás: Gyuľmazźsra az év minden szakźlban lehetőséget biztosítunk gyermekeink
számára. Több féle vźitozatot is felhasználunk a mindennapi tevékenységek során (natuľ
gyuľma' színes gyuľma' főzott g}urma). A gyurma lehetőséget biztosít a finommotoľika
fejlesztéséľe, az aprőIékos mozdulatok finomításáľa, színekkel való ismerkedésľe, és a
szab ad formázás lehető s é gére.

Tépés, rugasztás: Szalvétából és színes kepp papíľból is örömmel tépkednek az
apróságok, amelyből tĺibb-kevesebb sikerrel pici golyókat sodomak. Magvakkal,
babszemmel, sáľgaborsóval, kukoricával, különbtjző természetes anyagokkal és
teľmésekkel képek és állatok készülnek a csopoľtokban. Például madáretető, sĺini. Egy-
egy évszakhoz kapcsolódóan ragasztássa| képeket is készítenek, például hóember, nyuszi,
Anyák napi szívecske, szőIő.

Gyiimölcsnyomdźnás: Ezt a tevékenységet többfele gyümölccsel és ruhából könnyen
kimosható festékkel, örömmel végz1k. Például félbevágott citľom zo\d sziĺlrlel, alma
pirossal, félbevágott körte sárgával.

Vágás: A gyeľmekek mindennapi tevékenységébe beletaľtozik a színezés és festés. A
számu|<ra tętszó formákat kisméľetrĺ ollóval gyakĺan próbáljak kivágni, mely
nagymértékben segíti a szem-kéz koorđináció fejlődését.
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A gyermekekkel végzett' közos alkotások éImény dússá teszik mindennapjaikat és a szülőkkel
toltött kozos délutánon is van lehetőségünk a fenti tevékenységeket kĺizös progľammá
alakítani, melyen még aktívabban tevékenykednek szüleik segítségével.

Játékos testnevelés
Főként télen, mikor a szobában töltjĺik a nap
nagy ńszét, de jobb időben az lđvaron is nagy
éIményt nyújt a gyeľekeknek a közos, játékos,
mondókás mozgás, melynek során megismeľik,
megszeretik így később, idősebb korukban is
szívesebben, nagyobb eséllyel iktatják be a
napiĺendjükbe az egészség megórzése
érdekében. A foglalkozás során bemelegíttink,
majd' az intézménytinkben található WESCO
eszkozök segítségével tudjuk a mozgásos
foglalkozásokat érdekessé és színesebbé tenni.
Nagy mértékben hozzájfuu|nak a gyermekek nagy- és finommozgásuk, illetve
egyensúlyéľzékiik fejlődéséhez. Az eszkĺjzök a csoportszobźtban biztonságosan és jól
használhatóak. Ezek a foglalkozások nagyon kedveltek a kisgyeľmekek számára. A
fog|alkozás végén kisebb tźlrgya|&a| tesszük érdekessé a mozgtls levezetését, visszavezetését
a szabad játékba.Ilyen például ababzsák, szivacslabda, hullahopp karika. A mozgás végig
mondókáva|vagy akár keľettörténettel kísért, mely még inkább fokozza a gyeľekek részvételi
kedvét.

Irodalmi és anyanyelvi nevelés
Az irodalmi és anyanyelvi nevelés keretein beliil mind a tervezeÍt foglalkozások alkalmával,
mind azokon kívül igyeksziink igényes, koľosztálynak megfelelo meséket, verseket,
mondókfüat ismeľtetni meg a gyermekeinkkel.

Mesehallgatásta a gyermekeknek a nap folyamán bármikor van lehetőségük. Igény szeľint a
meseolvasó sarokba félrevonulva az éůtaluk vá|asńott vagy kért mese felolvasásźra többsztjľ
is van lehetőség a mindennapokban. IgyekszĹink évsza|<hoz, ünnephez vagy a csoport
mindennapi eseményeihez kapcsolódó meséketváIasztani, felkínálni a gyerekeknek, ezá|tal is
gyarapítva tudásukat, illetve segíteni a szźlmllkľa még érthetetlen dolgok feldolgozását.

A mondókázásta mindennapi életÚnkbe, a jźĺéktevékenységekbe és a gondozási műveletekbe
is beillesztjuk, ezźital bővítve a szókincsét, fejlesztve a ritmusérzékét. EzáItaI is közelebb
keľÍil a kisgyermek a kisgyermeknevelőhöz és az utánzásra a|apozva elsajátítja a számźlra
érdekes mondókfüat és versikéket.

A gyerekek nagy örtimmel hallgatnak, mondogatnak, koruknak megfelelő' rĺjvidebb verseket
is, melyeket kérésiilľe gyakĺan ismétliink, mig a végén máľ velünk egyiitt mondogatjfü
azokat.
Mindezeket gyakĺan eszközĺik, bábok hasznźiatźxal tesszfü színesebbé, de egyfajta riÍućLlét
teremt a mesetarisznya, a mesedoboz használata is, melyből a gyeľekek szeme előtt
bukkannak elő szerethető figurák és kedves táĺgyak, eszkĺizök, bevezetve vagy akaľ el is
játszva a mesét, veľset, mondókát.
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Végh Gyorgy: Kleofás, a dideľgő kis tojás

Zenei nevelés
A zeneí nevelés terén szintén töreksztink az igényes dalanyag
kiválasztására, me|y hangterjedelmében, zeneiségében megfelel az
adott koros ztá|ynak. Ezen kívĹil ritmusgyakoľlatokkal, hangszerekkel
való ismerkedéssel tesszfü váItozatosabbá' színesębbé a gyeľmekek
b ö l c s ő déb en tö ltött i dej ét.,,Zene dob o zunkb a,, <jrĺjmme l kukuc skálnak
be és veszik elő, hogy kipróbálhassák a külĺjnböző fajtájil
hangszereket, dobokat, csörgődobokat, csörgőket, xilofonokat,
esőbotokat, cintźnyérokat, triangulumokat. Enekkel vagy ritmikus
mondókával kíséĺt játékokat játszunk. Használjuk a tenyerĹinket,
talpunkat is tapsolásra, dobogásra külĺjnbĺjző ritmusok mentén. A
kislányok előszeretette| hasznźijfü pörgős kis szoknyáikat a táncos
elemek megj elenít éséhez.

Heti progľamterv ezet példaképp - termés zetre l hagyományľa koncentrálva
Témakör: A csapadék fajtájanakváItozása_ Az eső
Evszak: tavasz
Korcsoport:3 év

Csapadék
fajtájanakvźlltozésa
(Mellékletek:5. sz.

- Az eső imitálása
- szeľepe
- hatása

Agyagozás
(Mellékletek: 6. sz.

kép)

- Yíz (eső) és a ft'ld
- vizezés
- sarazts
- forĺľrázź.s

Bújások, hajolások,
kúszások

- Bemelegítés
- Kúszás, biúź) iolás eszkoz
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(Mellékletek:7. sz,
kép)

segítségével ( alagút, ,,kapu''
Körjáték (bújj' bújj zo|d ág)

Csütörtok Irodalmi
nevelés

Szutyejev: A
somba alatt

- mesekönyv, képek

Péntek Zenei nevelés Ritmusgyakorlatok,
hangszerrel
ismerkedés

(Mellékletek: 8. sz'
kép)

- Esik az eso, hajlik a vessző,
haľagszik a katona, mert
megźrzlk a lova.

- Ess, eső, ess,
Három hétig ess!
Hullj a rétľe,
A vetésre,
Ess' eső, ess!

- Csipp csepp csepereg
Villám csattan megered
Zápor fiiggĺiny nlhatag
Fut a felhő stit a nap
Jött ment jót esett
Fúnek fának jólesett.

- Hangszeľek

Témaköľ: Húsvéttal való ismeľkedés l. hét
Evszak: tavasz
Koľcsopoľt:3 év

- Locsolóvers példa, miéĺt?
hogy? - kép is!

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

- Nyuszi kapcsolódása a
húsvéthoz ( mindenki hoz sajźĺt
plüssnyulat: lTlegismeľés,
beszélgetés, majd levezető jttték

Kornyezet
tevékeny

megismerése

Húsvéti
hagyományokkal
való ismerkedés

Vizuális
neveIés

Testséma játék
nyuszival

(Mellékletek:9.
sz. kép)

- Papírból nyul testľészek
összeragasztani

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

Szerda Játékos
tęstnevelés

Ugrások
(Mellékletek: 10.

sz. kép)

- Eszköz: hullahopp karika
- Mondóka: ,,Nyuszi fiilét...'';

',Felmászott 
a nyúl afáľa..,,

- Bemelegítés, fo gyakorlat:
ugrások eszkozze|, levezetés,
átvezetés játékba plüss

Végh György:
Kleofás, a dideľgő

kis tojás
Mellékletek: 11.

- Eszkoz: Színes tojások'
plüssnyúl
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sz. kép)
Péntek Zenei nevelés Hangszeľekkel

való ismerkedés,
ének

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

Tevékenységekben megvalĺísuló,,tanulás''
A gyermeki tanulás alapvető formája a bölcsődés koľban az utánzás. A tanulási folyamat a
játékos jelleg dominálásával a spontaneitásľa, az ĺjnkéntelen figyelmére épülve alakul ki.
Folyamatosan jelen van bölcsodei lét minden színterén, nemcsak a tevékenységekbe ágyazott
ismeretszerzés során valósul meg' a gyeľmek folyamatos megťrgyelésére épül. A gyeľmeket
kíváncsisága, nagyfokú mozgásigénye irányítja ezért fej|esztése az egész bolcsődei nap
folyaman adódó helyzetekben, természetes és szimulált kcirnyezetben, a kisgyermeknevelő
á|ta| kezdemény ezett l e gkül önb ö zőbb tev ékeny s é gi formákb an val ó sul me g.

Kisgyermeknevelőink fe|adata, hogy a tevékenységekhez megteremtse a megfelelő
feltételeket, a támogató- és biaonságos környezetet, a kellemes, barátságos légkĺiľt. Fontos,
hogy az eszkĺizĺjket előre kikészítse, ezek esztétikusak és megfelelő számúak legyenek.
Lényeges' hogy a nevelő nyitott legyen a gyeľmekek jelzéseire, igényeire, élményeire,
motiválja őt.

Jogok és éľdekvédelem
A személyiségi jogok védelmének elve
A bĺjlcsőde minden đolgozőja a gyeľmekek személyi adatait bizalmasan kezeli, betĄa az
adatvédelmi törvényben előírtakat, a gondozott gyermekek és szüleik személyiségi jogait
védi, tiszteletben taftsa.Azinténnényi titkot megorzi, munkájáról tájékoztatást, felvilágosítást
csak közvetlen felettese engedélyével ađhat.

A gyermeknek joga van:
- testi, érze|mi és erkölcsi fejlődését, jólététét biztosítő, saját családi környezetében történő

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

kibontakoztatásához,
- fejlődésére ártalmas köľnyezeti és táľsadalmi hatások elleni védelemĺe,
- az emberi méltósága tiszteletben tartásźůloz, a btnta|mazással, az e|harlyagolással és az

infoľmációs ártalommal szembeni védelemhez.

A gyermeki jogok védelme minden olyan szemé|y kĺitelessége, aki a gyermek nevelésével,
gondo zásttval, ügyei nek i ntézé séve l fo glalko zik.
A sztilő jogosult és köteles arľa, hogy a gyermekét családban gondozza és a gyermekek
szÍikségleteinek megfelelő feltételeket (pl. lakhatás, étkezés,ruhźnatta| való ellátás) biztosítsa.

Kapcsolattartás más intézményekkel
A bölcsőde az eredményes működés érdekében kapcsolatot tart a Gyeľmekjóléti Központta|, a
védőnőkkel, a Gyámhivata||al, az ővođáId<a|.
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1I.4 GyBRlvĺBxKERT BoI-csooB

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

Megközelíthetőség:
BKV jármúvekkel
- 3-as metľó Megálló: Corvin-negyed
- 9-es autóbusz Megálló: Horváth Mihály téľ
- 83-as trolibusz Megálló: Horváth Mihály tér

Személygépkocsival
- az intézmény előtt a Nagy Templom utcában
és környékén lehet paľkolni, a paĺkolásért fizetni kell,
- paľkolási díj ťrzetés nélkül váĺakozás igénybevétele: hétkoznaponként 8.00-8.30 óľa,
valamint 1 5. 3 0- 1 7. 0 0 őr a kozott, i génybej elentés a btjlcső deve zetőnéI.

Btilcsődénk mriltja' jelene, jiivője és kiĺľnyezete

,, ELS) FERENCZ JÓZSEF lsten kegyelméből
Ausztriai Császár Csehország Kiróĺya stb. és

Magyarország Apostoli Királya dicső uralkodása és
ERZSEBET Ausztriai Császórné és Magyar Királyné

Ő Feĺsége legmagasabb védnÓI<sége alatt
emelte

a Budapesti Eĺső Balcsődei Egylet
ezen új intézetet a szegény munkás nők gyermekei szdmáľa

]876-ban s felszenteĺtetett l877 januárius ] Ién,'
(a b ej ár ati marv źlnýthl a fel irata)

A bölcsőde épületét 1876 évében építették Ybl Miklós tervei a|apjtn. Az intézmény l877-ben
nyitotta meg a kapuit, a kisgyermeket nevelő családok előtt. A bölcsőde a szegény családok
szćtmáĺajelentett nagy segítséget, mivel a szülők biĺonságban tudhattfü gyermekeiket. Jeles
történelmi személyiségek, mint Feľenc József és Erzsébet kirólyné is fővédn<jkei voltak az
Első Pesti Bolcsődei Egyletnek. Az épület múltja meghatźrozza jeIeĺét.
Bcjlcsődénk a fo|yamatosan szépülő és megújuló vaľosrész, a Corvin negyed szívében
helyezkedik el' A sok modern épĹilet között büszkén viseli hagyományos külsójét, mely
tökéletes harmóniában á|| azt! épn|etek sokaságźlval, megoľizve funkcióját és egyediségét. A
tradíció fontossága, a hagyomany tisztelete a szülők és aZ itt dolgozók szźlĺnáta is
meghatźtrozó éľték.

Az épi|et _ a padlásteret is beszámítva _ háromszintes. Az alagsori részen taláIhatőak a
kiszolgáló helyiségek, a fozókonyha, a mosoda, akazál.lház, a külĺjnbĺjző raktźrak, atźrgya|ő
(egyben szal<ĺnai kcinyvtár), a sószoba, a muzeum és az o|tözők helyiségei. A felső szinten
vaÍI a gytĺnyönĺ aula (mely közösségi színtérként is működik), a csoportszobti<, az iroda, az
ebédlő és a mosogató helyisége. A bölcsődéhez tartozik egy csodálatos zárt udvar. A
gyermekeket hat csoportszobában neveljtik és gondozzuk. A napi munka szervezésénél fontos
szempont' hogy a szobák nem kĺjzvetlen kertkapcsolatosak. Intézményünk sajat
főzőkonyhával ľendelkezlk, amely az á|talunk nevelt korosztálynak a megfelelően elkészített
minőségi, korszenĺ ételeket biĺosítja.
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A lakosság összetételében jelentős változás zď1|1k. Egyľe több fiatal kĺjltözik a nyüzsgő és
ltiktető városrészbe. Eze|<re a fiataIokra potenciális szülőként tekinthetünk. Ezkihatźtssal lesz
bolcsődénk jövőjére

Btilcsődénk minőségpolitikáj a
,, A nehézsłźg nem az új eszmék kiaĺ,akíĺósában rejlik, hanem a régiektőĺ való

messzabadulásban,'.
John Malmard Keynes

A bölcsődénkben folyó munkátmeghatározza,hogy az ott dolgozók milyen minőségű munkát
végeznek. A minőségbiztosítás kapcsán fontos szempont az is, hogy képesek vagyunk- e
megfelelni a sziilők elvárásainak. A napi tevékenységtink során figyelemmel kell követnünk
ebben a felgyoľsult világban a gyermekek megváltozott igényeit is. Ezeket a szempontokat
összhangba kell hozni annak érđekében, hogy a szülői elégedettségi mutatók magasak
legyenek. Ezéĺ rendkívül fontos a megbízhatősźlg, a különbĺjzo igényekĺe adott gyors
reagźiási készség, a magas szintű szakmai hozzáférés. A minőségbiĺosítás sorĺĺn a
kommunikációnak és a hitelességnek is meghatáľoző a szerepe. Lényeges a mindennapokban
olyan szolgáItatás nyújtása, amellyel a szükségleteket maradéktalanul kielégíthetjük.
Meghataľoző szo|gźitatási marketing a mosoly, a türelem' továbbá a szolgáItatás fizikai és

ttrgyi köľnyezete. Ezért kiemelkedően fontos a kisgyermekek életterének minél színesebb
kialakítása. Jelen korunk kihívása és egyben célja is a minőségi munka és a minőségi
szab adidő haľmóniáj anak megteremtése.

Biilcsődénk pedagógiai hitvallása
Bölcsődénk nevelő, gondozó munkáját a múltbéli tapasúaLatok, hagyományok, és a jelenkor
tapaszta|atainak ötvözete jellemzi. Hiszen múlt nélkül nincsen jelen és j<ivő.

IntézményĹink alkalmazkodik a megvá|tozott igényekhez, így ez alapjźn egy új szemlélehi,
kompetenc ía alapu bölcsődei nevelés képviselőj e, megtaľtva hagyományait.
Pedagógiánk lényeges eleme a feltétel nélküli szeretet és elfogadás, melyet a gondoskodás és

töľődés je||emez. Munkĺínkat a felelősség, valamint a gyermek és családjĺának
megismerésének igénye j ellemez.

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

Míg ténylegfelnovÓk!
Guggoĺjon ide mellém,
Ha nem csak hallani

De érteni is akar,
Hogy közel legyen a szívdobogásunk!''

(Bíľtalan Ferenc)

Intézményünkben a gyermekeket tisztelet és megbecstilés övezi. Fontosnak tartjuk az egyéni,
szociális és ko gnitív képes sé gek kibontakozt atását.

A gyermekek szźĺntra megteremtett szeretetteljes, biztonságos, családias légkörben, minden
gyermek saját képességei szerint fejlődhet, meglapasztalhatja az ĺjnfeledt, szabad' játék
örömét, élmény és fantázia vi|ága gazđagodhat, mely képessé teszi őt a későbbi kľeatív
gondo lkod ásr a, tov ábbfej lődésre.
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Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bizott gyermekekből, családjaikkal egyĺittműködve,
személyiségi jogaik tiszteletben tartása mellett, avllágra nyitott, érdeklődő' fogékony, onálló,
a tarsadalmi együttélés alapvető szabáIyait elfogadó gyeľmekeket neveljünk.

A szolgáltatás teľiilete, igénybevevői célcsoport
A Gyermekkeľt Bölcsődébe a VIII. kerületi állandó lakcímet ígazolő szülok gyeľmekeit
vesszük fel. A szülők szabadon vtt|asńhatnak a kerület hét bcjlcsődéje közül. IntézményĹinkbe
évľŰl- évľe ftllyaltla[us a |.ú1jelelr[kezés. A szĹiltjk ĹÜbbsége ĺrragasabb iskolai végzettségű,
értelmiség. A családokat a tudatosság jelIemzi, fontos számukĺa a nyitottság és az
emberközpontúság. Évekĺe visszamenő|eg tapasńa|hatő, hogy az édesapák egyre nagyobb
számbanjelennek meg a különbĺjző rendezvényeinken, fontos szeľepet vállalva gyeľmekeik
életében. A bölcsődevźllasztásnál meghatáľoző szempont az intézmény közelsége, jó híľneve,
mely a szülők közötti információcserén vagy aZ idősebb testvér által megélt tapasztalatokon
alapul.

Az intézmény alapfeladata és egyéb szo|gáltatásai
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásről szóIó 1991. évi XXXI. törvény
értelmében intézményünk alapfelađata (a személyes gondoskodás keretein beltil), hogy a
gyermekjóléti alapellátás ręndszerében biztosítsa a kisgyeľmekek napkozbeni e||ttását -
nevelését, gondozźsát' felügyeletét, étkeztętését -, bölcsődei alapellátás formźi1ában. A
törvény a gyermekeknek 20 hetes koruktól 3, illetve 4 éves korukig (sajátos nevelési igénytĺ
gyermekek esetében 5, illetve 6 éves koľig) teszi lehetővé a bölcsődei ellátást.

Alapellátáson túli szolgáltatásaink:
o időszakos gyermekfelügyelet,
o sóterápia az ősziés téli hónapokban.

Bölcsődénk hétkcĺznapokon reggel 6 őrátőI délután 18 óráig van nyitva.

Btilcsődénk személyi feltételei
Bĺjlcsődénk építészeti adottságait figyelembe véve kell a napirendet megszervezni. Elsodleges
szat'rnai szempont a,,saját kisgyermeknevelői rendszer'' és a,,felmenő rendszer'' biztosítása.
Egy csoporton belül kettő, illetve haľom fó kisgyeľmeknevelő dolgozik. Az oIeIkezési idő
alatt betartandó követelmény a ,,saját gyermek'' nevelése és gondozása. Továbbá fontos
feladat az osszehaĺgolt és ľészleteiben meglervezett nevelési célok megfoga|mazása. Teljes
mértékben figyelembe vesszfü ań., hogy a gyermekek mikoľ érkeznek, és mikor távoznak
haza. Emek megfelelően alakítjuk ki a kisgyermeknevelői munkarendet. Bölcsődénk nyitott,
demokľatikus elveket képvisel. Teľet enged az individumnak és az egyénĺe szabott
bánásmódot helyezi előtéľbe. A sztilőket megerősíti szülői szeľeptikben és a család
tźlmaszaként ott nyújt segítséget, aho| an. a szülők igénylik.

Kisgyermeknevelői |étszźtm az iskolázottság fiiggvényében:
. 1 fő b ö lc s ő deve zető (szo ciálp e dagó gus vé gzettsé g+ szo ci ál i s szakv izs ga),
. 16 fő kisgyermeknevelő

- csecsemő és gyermekgonđozőnő 2fő,
- csecsemő és kisgyeľmek gondozónő 3fő
- bölcsődei szakgondozőnő: Ifő,
- kisgyermekgondozó- nevelő 10 fő

A bolcsőde vezetője kooľdinálja és felügyeli a szakmai programban leíľtak
szęrvezi a különbĺjz ő reĺđezvényeket, kapcsolatot taĺt a sziilőkkel.
Főiskolai éslvagy szakirányl,l felsőfokú szakképesítéssel 4 fo rendelkezik. Jelenleg

teljesülését,

1fő
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Kisgyermeknevelő, főiskolai tanulmányokat folytat. A kisgyermeknevelők akkľeditált
képzésben is részt vesznek, gyarapitva ismeľeteiket.
A kisgyermeknevelők munkáját pszichológus segíti. Csopoľtos és egyéni foglalkozáson
lehetőség nyílik ana,hogy a folmeľülő problémákat szakember segítségével oldhassuk meg.

A kisgyermeknevelők munkáját 6 fo technikai mun]<atárs segíti, akik gyermekfeltigyclcti ós
takarítői feladatokat látnak el.
A bölcsőde orvosa heti 4 őrában kíséri figyelemmel a kisgyermekek egészséges fejlődését.
Az é|e|mezéssel kapcsolatos feladatokat lfő dietetikus munkatárs |átja e|. Feladatkoľébe
tartozlk a társbcilcsődékbe járó gyermekek egyéni és speciális szükségletű étlapjainak
ö sszeállítás a, tov ább á a munkataľsak diétás étrendj ének kiđo l gozása is.
A korszerú ételek elkészítését |fo szakácsnő és 2 fő kisegítő munkatárs biĺosítja.
A b<jlcsőde karbantartási feladatainak ellátását 1fő karbantartő végzL
Az intézmény saját mosodával ľendelkezik, melyben lfü mosodai alkalmazott végzi a napi
teendőit. A mosodai a|kalmazott feladata továbbá az íntézmény alagsori szintjének a
takarítása, külonböző rendezvények után a terület rendbetétele.

Biilcsőd énk táľgyi feltételei
Intézményünk 72 féróhe||yel működik. A bölcsőde 6 csoportszobával rendelkezik (,,katicď,,

,,csiga'',,,méhecske'',',pingvin'',,,stini'',,,pillangó'' csoport).

A ,,katica és csiga'' csopoľt szobái egymásba nyílnak, egy fiiľdőszobával és a ,,csiga''
csoportból nyílő a|tató teľasszal rendelkezik. A két csoport egy gondozási egység, így
esetenként a kisgyermeknevelőnek hĺírom részterületľę kell irtnyitari a figyelmfüet. A
,,katica szoba 40, a csiga szobaLL m2.

A 
',méhecske'' 

és a 
',pingvin'' 

csoport ĺjnálló szobaként funkcionál, méretük kĺĺzel azonos 42-
50 m2.

A következő egység a ,,süni'' és ,,pillangó'' csoport építészetileg szintén nehezített. A két
csoportszobakozött helyezkedik el a fürdőszoba. A felügyelet biztosítása atgondolt szervezést
igényel.

Háľom csoportszobánk utcafľontos, háľom pedig belső, zźtrt kertre néz. Szobźtink tágasak,
világosak.

Bcjlcsődénkben a nevelés, gondozás eszkozei szakmailag tudatosan tervezettek, pedagógiailag
céIszeruen kialakítottak, megfelelnęk a mai, modeľn kisgyermeknevelés elvaľásainak. A
szobák beľendezése gyermekközpontú, hangulatos' otthonos, esztétikus. A játékeszközök a
gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségi szintjüknek, valamint a szakmai
előírásoknak megfelelően vannak összeválogatva.

Az átađő helyiség fogađja a btjlcsődébe étkezó és távoző kisgyeľmekeket és szüleiket. Itt
ta|álhatőak az o|tozo szekrények.
A fürdőszobfü közvetlenül kapcsolódnak a csoportszobáLúloz (kivéve a ,,csiga'' csopoľtot) és
az átadőhoz/ gyermekĺiltozo|<hoz. Bennük minden hasznáIati eszkoz pl. mosdó,
tortjlközőtaľtó, tfüĺir stb.- a gyeľmekek önállóságra nevelését segíti. A gyermekĺiltĺĺzőkben
barátságos kĺiľnyezet fogadja a bcilcsőđébe érkezo és távoző kisgyermekęket és szüleiket. A
kisgyermeknevelők nagy hangsúlyt fektetnek a gyermeköltcjző dekorálására, és folyamatosan
frissítik a faliújságot. A gyermekek saját ruhájukban vannak.
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A bölcsőde egy légteľű udvarral rendelkezik, amely lehetővé teszí a gyermekek számára az
egész kert felfedezését, a nagy terület bebarangolását. A ,,bánatos bozótosban''
megtalálhatóak a kertben élő madaľfajok képei is, melyekľől rengeteg beszélgetést
kezdeményezünk a gyermekeinkkel. Az egy légtenĺ udvar további nagy előnye a különböző
koru gyermekek szocia|izáciőja, az egymásra figyelés készségének elsajátítása. Az udvaľon
ámyas és napos teľületek találhatóak. A játékkész|et gazđagsága a mozgásfejlődéshez
sziikséges tárgyi kellékek mindegyike biztosított. Egyedülállóan megtalálható udvaĺunkon a
futó bicikli és kétkerekű bicikli, melyen az ővodába menő gyermekek nagy száza|éka
megtanul ĺjnállóan, pótkerék nélktil kerekezni.

A gyermekek élelmezése kiemelkedő jelentőséggel bír. HACCP rendszeľben a törvényi
előírásokat betarťva idényjellegű élelmi arryagokat használunk fel. Az egyéni igényeket
szakorvosi igazo|ás biĺtokában biztosítjuk.

Bölcsődénk alagsorában talá|hatő a Bölcsőde Múzeum, melynek a|źiogatottsága töretlen'
A Bölcsőde Múzeum bemutada a szakma múltját és jelenét. Lehetőség nyílik ana, hogy
tĺtfogőan lássuk akezdeteket és azt, hogy jelenleg hol tart a sza|<rna. A Múzeum az á||anđő
kiállításon túl időszaki kiállítással is gazdagitja a látniva|őt. Ezęn kívül szakmai könfiĺĺr is
rendelkezésre áll az iđeláto gatők számár a.

NEVELÉSI, GoNDo Z^g PRo GRAMI]NK

Nevelő- gondozĺi munkánk célja
A családban nevelkedő kisgyermekek számáĺa' csa|ádias, deľűs légkĺlrben, családjukkal
Szoľosan együttműködve, családi nevelésiikľe építve, azt kiegészítve, a nemzetiletnikai
hovatntozás tiszteletben tartásával, a napkĺizbeni ellátás _ nevelés, gonđozás, étkeztetés,
feliigyelet_ keľetein belül, az éIetkorí- és egyéni sajátosságokľa, szükségletekre tekintettel,
odaforduló szeretettel, elfogadással, kompetenciáik figyelembevételével, színes, együttes
élményekbe ágyazottan tapasńa|atszętzési lehetőségek biztosításával, viselkedési mintak
nyújtásávalbiaosítjuk a sokfele vtitozatos tevékenységet, támogatjuk a harmonikus fejlődést.

Nevelő- gondozĺĺ munkánk felađataĺ
A bölcsődei nevelés- gondozás keretei között, a 0-3 éves egészséges, családban nevelkedő
kisgyermekek napközbeni ellátása nevelése, gondozása, étkeztetése, felügyelete
családjukkal együttműködve, családi nevelésiikľe építve pszichoszomatikus sztikségleteik
kielégítése, optimális fejlődéstik elősegítése. Aháttźnyos, halmozottan hátrányos helyzefr|
veszéIyeńetett gyermekek hátrányainak, veszé|yeńetettségének és azok következményeinek
enyhítése.

E gészs é gv éde| em, az egészs éges életmó d m egalap ozás a
o A harmonikus testi és lelki fejlődéshez sziikséges biztonságos környezet megteľemtése,
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o a pľimer szĹikségletek egyéni igények szerinti kielégítése,
. egészségvédelem, egészségnevelés' a kömyezethez való alkalmazkodás és alapvető
kultúrhigiénés szokások kialakításának elősegítése (testi-lelki harmónia kialakulását és
megőrzését segítő napirend _ ezen belül: étkezés, tisńá|kodás, öltözködés, alvás- pihenés,
szobatisńaságra való szoktatás és kialakulás segítése, levegőzés, mozgás,játék),
o szükség esetén speciális szakembeľ bevonásávalpľevenciós feladatok ellátása.

Az érze|mi l.ejlŕĺdés és a szocia|uáciő segítése
o Derűs légkor biztosítása, a bĺjlcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szeľinti
csökkentése' a gyennekek segítése az esetlegesen átélt nehézségeik feldolgozéĺsétban,
o a kisgyeľmeknevelő-gyermek közĺjtt szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat
kialakulásának segítése,
o az egyéni szfüségletek kielégítése a csopoľtban élés helyzetében, az én tudat egészséges
fej lődésének segítése'
o abizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok alakulásanak, az egyĹittélés szabtĺ|yaí
elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése,
o lehetőségteremtés a kisgyermeknevelővel és/vagy a tarsakkal közös élmények szerzésére,
az én érvényesítés és az alkalmazkodás egyensúlyanak irtnyába befolyásolva a gyeľmek
fejlődését,
o a kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv felébľesztésével
és fenntartásával (me gh al|gatás, fi gyelem, kérdések megválaszolása),
o a szocia|iztrciős pľoblémával küzdő, lassabban fejlődő, hátrányos helyzetu, elhanyagolt
gyermekek nevelése- g ondozása fokozott többlet- törődéssel.

A megismerési folyamatok fej lődésének segítése
. Az érdeklőđés kialakulásának, fennmaradásának' erőstidésének, az érdeklődési köľ
bővülésénęk segítése,
o a kommunikatív képességek és a kommunikációs kedv fejlődésének segítése,
. a gyeľmek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének bińositása,
. a gyeľmek igényeihez ígazodő kcjzös tevékenység során élmények, viselkedési és
helyzetmegoldási mintĺlk nylljtása,
o az oná||ő aktivitás és a kľeativitás támogatása,
o az oná|Iő véleményalkotásra, a dtintésre' avá|asztásrava|ő képessé válás segítése,
o ismeretnyújtás, attljékoződásnak, atapaszta|atok és élmények feldolgozásźtnak segítése,
. a gyennek tevékenységének támogató-bátorítő odafigyeléssel kísérése, megerősítése,az
önkifej ezés lehetősé geinek me gteľemtése az egy ęs helyzetekben.

NEVEL o-GoND oZó ľĺuľxÁNK ME Gs ZF,P{vEZÉ)sÉľnx ELVEI I.
Kapcsolat a szůilőkkel
Bölcsődénkben kięmelkedően fontosnak tartjuk a szülőkkel a koľľekt, paľtneľi
együttmúkĺjdést. Az együttműkcjdés feltétele a kölcsĺjnös bizalom, az őszinteség, a hitelesség,
a szemé|yes hangvételű (de nem bizalmaskodó), tapintatos, folyamatos kommunikáciő, az
információ megosztása. A család és a bĺjlcsőde kĺizcjtt kialakult partneri kapcsolat segíti a
gyermekek haľmonikus fejlődését. A szülő ismeri legjobban gyermekét, így ő tudja a
legjobban közvetíteni gyermeke szokásait, igényeit, szükségleteít, ezze| nagymértékben
segítve a kisgyermeknevelő munkáját az egyéni banásmód kialakításában.
Kisgyeľmeknevelőink tapasńa|t szakemberek, akik szaktudásukka|, tapasztalataikkal segítik a
szülőket gyermekeik nevelésében.
A kapcsolattaľtásnak, táljékoztatásnak több ťormája van. Mivel mindegyik más- más szerepet
tölt be, cé|szeruminél tĺjbbet a|ka|mazni közülük.
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Személyes kapcsolat
Első találkozás: miután a szülők eldöntĺjtték, hogy a mi bölcsodénket vá|asztják, és erre mód
és lehetőség is adott, felkeresik a bölcsődét és avezetóvel történő személyes beszélgetés során
- első interjú - megbeszélik, egyeztetik a bolcsődei élet megkezdésének pontos időpontját'
Ekkor a szi|ő tájékoztatást kap a felvétel folyamatárő|, a fokozatos beszoktatás módszeréľől,
a bolcsődei napi életľől és a szakmai munkáľól. A szĹilők megismerik a bölcsőclét, a leencĺő
csoportszobát és gyermektik kisgyermeknevelőjét. Ez a család és a bölcsőde
együttműkodésének első színtere.

Családlátogatás
A családlátogatásnak a célja a gyermeknek és a szÍilőknek otthoni környezetben való
megismerése. Az első család|átogatásra a beszoktatás megkezdése előtt, vagy a beszoktatás
első hetében kerül sor, előľe egyeńeteÍt időpontban. A családlátogatásra a kisgyermeknevelők
a gyermek számźtra apľó figyelmességgel készülnek (pl. üdvözlőkártya, melyben köszöntjfü a
gyermeket, vagy a gyermek jele stb). Ez a gesztus segíti a gyeľmekkel való barátkozást.. A
családlátogatás soľán, a gyermek a megszokott, biztonságot nyújtó ktirnyezetében taItikozhat
a számfua még ismeretlen személlyel, a kisgyermeknevelővel, mely á|ta| a baréftkozás,
kapcsolatfelvétel könnyebbé válik. A szülő/k az otthoni kcirnyezetiikben egy kellemesebb,
oldottabb légköľben kaphatnak további, személyre szóló információkat a bĺjlcsődei életľől,
méIyebben megismerhetik a kisgyermeknevelo személyét, és lehetőségfü nyílik szorongásaik
feltárására, o|dásőĺa ebben a nem hivatalos környezetben.
A kisgyermeknevelő megismerheti a gyermeket a magatermészetes közegében, megfigyelheti
viselkedését, reakcióit és infoľmációkat gytijthet. A családi éIet az emberek intim szferźljához
tartozLk, elofoľdul, hogy a családlátogatásta nem keľül soľ, mert a szülők eIzátkőznak e|őIe.
Ezt tiszte|etben taľtva elfogadjuk a szülők ez irźný kérését. A családlátogatás törtéhet a

,,saját kisgyermeknevęlő'' és taĺs kisgyermeknevelő részvételével, valamint ha sztikséges, más
szakemberek bevonásával (védőnő, családgondozó, gyermekorvos). Különleges esetekben,
évközben, ismételt családlátogatást tesziink a családoknál' A családlátogatásról ľovid
beszámolót készítenek a kisgyermeknevelők a módszeľtani levél útmutatója alapján, mely a
gyeľmek dokumentációj anak részét képezi.

Napi találkozások
Bölcsődénkben a személyes kapcsolattartás fontos részét képezik a napi találkozások' A
reggeli átvételnél a kisgyermeknevelők érdeklődnek a gyermekekkel tĺjľtént elóző napi
eseményekľőI, délután pedig az źúađźskot tájékońatjak a sziilőket az aznapi toténésekről.

Fogadó óra
A kisgyermeknevelők lehetőséget biztosítanak a sztilők számáľa fogadó órákon való
személyes talá|kozźsra a gyermekekkel kapcsolatos tapasztalatok, az esetleg felmeľülő
problémák megbeszéléséľe (pl. testvér várása, születése). Ezęk a taIá|kozások alkalmat adnak
a gyermek minél mélyebb megismerésére az egyĹittműködés biĺosításfua, elmélyítésérc. Az
aktuális problémák megbeszélése, megolclása, tanácsadás a kisgyeľmeknevelő részéről mincl
segíti a szülőket az esetleges felmerülő bizoĺyta|anságuk enyhítéséľe.

Csoportos szint
Szĺilői értekez|et
Az e|ső szülői éľtekezletre a nyfuí zélrást követően keriil sor az iĄonnarl érkęző gyermekek
sztilei számáta. A szülői értekez|etet vagy a tárgyalőba' vagy a bölcsőde aulájźlba szervezzuk.
Ezeĺ a sztilői értekezleten ismerhetik meg a szülők az cisszes kisgyermeknevelőt, majd a
szülői értekez|et végén mindenki a ,,saját,, kisgyermeknevelőjét. A szülői értekezletet a
bölcsőde vezetóje tartja, aki bemutatja az íntézményünket, majd tájékoztatja a szülőket a
beiratkozás menetéről, milyen papírokat kell beszeľezniük al.lhoz, hogy a gyermekük felvétele
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megtörténjen. A szülok tájékoztatást kapnak intézményüĺ.lk hźnirendjéľől, napirendjéről, a
beszoktatás menetéről. A szülői értekez|et végén lehetőség van a kéľdések feltevésére, illetve
megválaszo|ására.

Csoportos szülői értekezletek
Az első csoportos szĹilői értekezletľe az első ,,hivata1os,' szĹilői &tekez|et után keľül sor.
Miután befejeződött a szülői értekez|et minden kisgyeľmeknevelő a saját csoportszobájába
fogadja az ,,lJj,, szülőket egy részletesebb, személyre sző|ő tájékoztatás céljából. Itt lehetőség
nyílik a csopoľtszoba megismerésére, illetve a kisgyermeknevelővel való kapcsolatfelvételre.
A kisgyermeknevelők a csoportra vonatkozó tájékońatő utĺín személyesen beszélik meg a
szülőkkel a beszoktatás lehetséges időpontj źú, fe|ajánIják a ,,bölcsődekóstolgató'' lehetőségét,
illetve tájékoztatják a szĺilőket az ilzenoťuzet tnta|máľól, és, hogy milyen felszerelést kell
hozniuk az e|ső napra. A tájékońatő végén lehetőség nyílik az esetleg felmenilő kérdések
megvźiaszolására.
Ev kĺjzben további lehetőség van a csoportos szülői értekezletek meglartására az adott
csoportra vonatkozóan. Hatékonyabb, interaktívabb' népszeriĺ a szülők kĺjľében. Lényege,
hogy a szülők aZ adott csoporttal kapcsolatos általános tźĄékońatás mellett, konlaét
gyermeknevelési kérdéseik megbeszélésében is segítséget kapjanak egymástól és a
kisgyeľmeknevelőktől. Ez a fajta szülői értekez|et lehetőséget ad a kisgyermekęk életkori
sajátosságaiľól való beszélgetésre és aZ ezzel kapcsolatos egyéb nevelési, gondozási
nehézségek megvźůaszo|ásźra, átbeszélésére. A szülőket foglalkoztató kérđéseknek a
felméréséľe a szülői értekezlet előtt lehetőség nyílik, de konkľét kérdés nélkül is egy
csoportváltás is alkalmat teremthet egy összehívott csopoľtos sziilői értekezLetmegfartásźlra.

Szĺilőcsoportos beszélgetés
A szülőcsoportos beszélgetéseken a szülők gyeľmeknevelési kéľdéseinek, nehézségeinek
osszegyűjtése után, az adott témákban csoportos beszélgetéseket szeľvezĹink. Elsősorban
azokat a sziilőket várjuk, akik inkább gyakorlati tanácsokĺa vágynak, szívesen fogadjak más
szülők tapasńalatait, meglátásait az adott témában. A sziilőcsopoľtos beszélgetéseket a
kisgyermeknevelők vezetik'

Előadások
Az e|óadásokat azoknak a szülőknek ajanljuk, akik szívesen hallgatnak ktilĺinbtjző témlíkban
szakemberek tolmácsolásában előadásokat. Az e|óadásokon a meghívott szakembęrek az
adott témákban tźĄékoztatják a szülőket a kisgyeľmekek életkori sajátosságainak fontosabb
aspektusairól, melyek végén lehetőséget biztosítanak a sztilők aktuális kérdéseinek
megválaszo|ásfua.
Bĺjlcsődénkben rendszeresen meghívott vendégek: gyeľmek fogorvos, gyermekorvos,
pszicholó gus, dietetikus (bĺilcsődénk élelmezésvezetőj e), őv o dav ezető.

Kiizösségi szint
Biilcsőde,,kóstolgató''
Cé|ja intézményĹink megismerése, kapcsolatfelvétel a leendő kisgyermeknevelővel,
beszélgetés, kcizös jtLték. IntézményĹinkbe a bölcsőde kóstolgató lehetőségét a bölcsődei
beszol<tatás előtt ajánljuk fel a sziilőknek és kisgyermektik szźtmźra. Heti 2 alkalommal 10-
1 1h-ig az uđvaron biztosítjuk ezt a|ehetoséget. A bölcsőde ,,kóstolgató'' segíti a beszoktatást,
hisz a gyeľekek a beszoktatás eIső napján már egy ismeľt kĺimyezetbe érkeznek, ahely mźr
ismerős és nem idegen számukĺa.

Családi délutánok
Hagyományaink közott szeľepel, a bĺjlcsődei élet, közösségi, támogató funkciój átkihasznźt|va,
hogy rendszeresen szervezünk családi délutanokat' Családi játsző délutánt évente tobb
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alkalommal taľtunk. Ezęken a napokon uzsonna után a szülők- nagysztĺlők, testvéľek a
csoportszobában l jó idő esetén az udvaron/ egy vidám önfęledt játékban vehetnek részt
gyeľmekeikkel kozösen. A családi napokon igyekszünk közĺjs kĺeatív tevékenységekĺe
ĺjsztönözni a gyermekeket, és szüleiket. Közös gyurmźuás,tagasńás, éneklés keľetében.

Falir'Íjság
Minden nevelési egységben, a gyermekö|tozőkfalźn, faliújságokoĺtá'jékoztatjuk a sztilőket a
bölcsődénket éľintő fontosabb információkról és az aktuáIis eseményekkel kapcsolatosan,
melyek mindegyike szintén a kapcsolatépítés, fenntaľtás és segítségnyújtás jegyében zaj|1k.Itt
kerül elhelyezésre a bolcsőde házirenđje, az intézményrendszerĹinkön belĺili és kívĹili segíto
szakemberek, valamint a kerületi intézmények és segítő szakembeľek elérhetősége, a heti
étlap, befizetések időpontja, és minden egyéb aktuális információ, ami a gyermekek ellátását
éľinti.

NEvELo-GoNDoZó uuľxÁľK MEGSZERVEZÉSÉľEK ELVEI II.

''Saját 
kisgyeľmeknevelő''- ľendszeľ

Bölcsődénkben a ,,saját kisgyermeknevelő''- rendszer a személyi á||andőság elvén alapul,
mely nem meľev rendszer, de biztosítja, hogy több ťrgyelem jusson minden gyermekĺe. A
szakmai alapelveknek megfelelően csoportjainkban a gyeľmekek egy része (4-6-7 gyermek)
egy kisgyermeknevelőhozl.artozIk. A,,saját kisgyermeknevelő'' szoktatja be a gyermekeket a
bölcsődébe, ő segíti át a bölcsődei élet során adódó nehézségeken, ő tartja számon egyéni
igényeiket, problémáikat, szokásaikat és ő kíséri nyomon fokozott figyelemmel a fejlődésfüet
a bölcsődei ellátás egész időtaĺtama alatt o a kisgyermeknevelője (felmenőrendszer). Az
úgynevezett ĺjlelkezési időben - aZ- az ídőszak" amikor mindkét kisgyermeknevelő a
csoportban tartózkodik_ idejét elsősoľban a ,,saját,, gyeľmekei nevelésére, gondozásáta
fordítja.

Gyermekcsoportok szeľvezése
A bĺllcsődei gyermekcsopoľt |étszámát jogszabályok hatźrozzźlk meg. Intézményünk
ađottságaínak fiiggvényében normál bölcsődei csoportban 2014. szeptember 1-től, 14
gyeľmek nevelését biztosítjuk. A korábbi tapaszta|atok megeľősítettek bennĹinket abban, hogy
ennél magasabb |étszźlnot szakmailag nem taľtjuk elfogadhatónak. A megengedettnél több
gyermek nem csupán ellátási pľoblémát jelent a kisgyermeknevelőnek, hanem nagyobb azaj a
csopoľtban, valőszínűsíthetően több a konfliktus, megterhelőbb az alkalmazkodás a
gyermekek szttmźlta, kevesebb a lehetőség az egyéni bánásmódra.
A gyermekek a bĺilcsődei ellátás teljes időtartamaa|att ugyanabba az é|etkor szerinti homogén
gyermekcsoportba jźlmak, de előfordul, hogy szeptemberben csoportváItásra kertil sor.
Homogén és vegyes csopoľtok egyarźnt előfoľdulnak, de törekszünk arľa, hogy a gyeľmekek
között 8-10, maximum 12 hónapnálnagyobb fejlettségbeli különbség ne legyen.

Napiľend
Bölcsődénkben tĺjrekszĹink a gyermekek napiľendjének jól szervezett, folyamatos és rugalmas
kialakítására, mely figyelembe veszi a gyermekek igényeit, sziikségleteit, ezáIta| megteremtve
a nyugodt, folyamatos nevelés' gondozás feltételeit, annak megvalósítását, igy biztosítva
számlil<ra abińonságot, kiszámíthatóságot, aktivitást és az önállósodás lehetőségét.
A csopoľtokban, a napirenden belül az egyes gyermekek egyéni igényei úgy vannak
kielégítve, hogy közben a csoport életében is áttękinthętő rendszer vaÍ\ a gyeľmekek
tájékozőđnak avárható eseményel<ro| (tisnálkodás, étkezés, alvás) nincs felesleges viíľakozási
idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja. A napirend kialakításźná| a
kisgyermeknevelők figyelembe veszik a gyermekek életkorát, fejlettségét, egyéni
sziikségleteit, otthoni éIetét, életritmusát, az adott évszakot és időjaľást,
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a csoportlétszámot, a tárgyi és személyi feltételeket és egyéb tényezőket (pl. a bölcsőde
nyitása, zárása, stb.). Lényegesnek tartjuk a jó munkaszervezést, a kisegítő szemé|yzet _
technikai dolgozók, élelmezésben dolgozók - összehangolt munkáját.

Napirend

06.00 - 08.00 Gyermekek bevétele,
szükség szerint WC használat, kézmosás,

08.00 - 08.30 Reggeli

A gyermekek bevétele sztinetel!

08.30 - 10.00 Gyermekek bevétele
szabađjáték
jó idő esetén az udvaron
rossz idő esetén aszobában

10.00 - I0.15 Tízőrai
10.15 - 11.30 Szabadjáték

jó idő esetén az udvaľon
rossz idő esetén a szobźlban

11.30 - 12.00 WC használat, kézmosás
Ebéd
Fogmosás

12.00 _ 15.00 Csendes pihenő
15.00 _ 15.15 Ébresĺő

cípóhuzás, WC használat, kézmosás
15.15 - 15.30 Uzsonna
15.30 _ 18.00 Szabaďjáték

Gyeľmekek hazaađása

Beszoktatás (adaptáciĺí) - szülővel ttirténő fokozatos beszoktatás
Bĺjlcsődénkben a szülővel töľténő fokozatos beszoktatás a családdal való együttmúkĺldést
helyezi előtérbe. Azanya/szĺilő vagy a beszoktatástvégző más, a gyermek szálnźlra ismerős
személy jelenléte biaonságot ad a kisgyeľmeknek, és megkönnyíti az tĄ környezethez valő
a|ka|mazkodását. A kisgyeľmek és a kisgyermeknevelő kozott fokozatosan alakul k'l az
érzę|mí kapcsolat, kötődés, mely segíti a gyeľmeket új köľnyezetének elfogadásában,
megkönnyíti a beilleszkedést a b<jlcsődei kĺizĺisségbe, mérsékeli az adaptáció során mutatkozó
stressz ľeakciók (p1. étkezési, alvási nehézségek, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, a szu|őhöz
való fokozott rugaszkodás, a viselkedésben, szokásokban, az onźi|őság terén jelentkező
e setl e ge s v tito zások stb. ) súlyo s ságát, i dőb eni e|híző dását.

Az első héten a szerrrélyi és táľgyi kcirrryezet megisrneľéséľe, a gyeľrnek szükségleteinek a
bölcsődében tĺjrténő kielégítésére helyezzik a hangsúlyt, melyet az anya végez. Igy a
gyermek az aĺyával egyĹitt ismerkedik meg kisgyermeknevęlőjével, az iĄ komyezetével,
tárgyakal, személyekkel és szokásokkal. A kisgyermeknevelő megfigyelő, érdeklődő, kiváró
a kapcsolat alakulása szempontjából, majd a gyermek ľeakcióit figyelembe véve kb. 4-5
napon belül fokozatosan, áńveszi az anyźńőI a gondozźlsi tevékenységeket, de az anya még
jelen van. A második héttől a gyermek fokozatosan egyre több időt to|t az anya nélkül a
bölcsődébeĺ, az egésznapja a bcilcsodei élet szerint zaj|ik.

A beszoktatźs idotartama 2 hét szokott lenni, đe előforđulnak egyéni eltéľések is. Egy
csopoľtban egy kisgyeľmeknevelő egyszene egy gyermekkel foglalkozik, de kolléganőjével
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parhuzamosan is végezheti a beszoktatást. A szülővel történő fokozatos beszoktatás
lehetőséget nyújt a szülő és a kisgyermeknevelő kapcsolatának kialakulásához, a kölcsönos
együttműkodéshez. A szülő és a kisgyeľmeknevelő kapcsolata döntően befolyásolja a
gyermek bölcsődei adaptáciőját' és kcĺzvetlen hatása van a gyermek egész bolcsődei életére. A
kisgyermeknevelőnek a gyermek iľanti ťrgyelme, szeľetetteljes odafoľdulása a szülőben
megerősíti a kisgyermeknevelő írźlntibiza|mat, és ezt abiza|mat közvetíti a sziilő a gyermeke
felé' mely a kisgyermeknevelői munka elismerését és éľtékelését eredményezi.

Élelmezés
Bölcsődénkben nagy hangsúlý fektettink a gyermekek étkeztetéséľe, hiszen a megfelelőtesti
és szellemi fejlődés egyik alappillére az egészséges táplálkozás.

Alapvető célunk, hogy minden gyeÍmek megkapja a korcsoportjanak megfelelő energia és
tápanyaglartalmú étrendet, mely a napi szfüséglet 15oÁ-t teszi ki. Ennek tiikľében naponta
négy étkezést biztosítunk, két fo étkezést, a ľeggelit és ebédet, valamint két kisétkezést, a
tizőrait és uzsonnát. A gondozottak ellátása mellett igénybe vehető a dolgozók szźlmźtranapi
kétszeľi étkezés.
A koľszerű és minden törvényi előíľásnak megfelelő étlapot a dietetikus élelmezésvezető
irányítźsával készítik el közösen a taĺsbölcsődék élelmezésvezetoivel. Az étlapot a bolcsode
orvosa isjóváhagyja.

AzEgyesített Bölcsődék iĺúézményei közül hánsnkban sajátos módon dietetikus végzettségű
élelmezésvezető dolgozik, ennek k<jszönhetően napra készen tudunk segítséget nffitani
barmely a tźlp|áIkozás területén felmeľtilő probléma kapcsán, ide érľve a külĺjnböző tápláIék
alleľgiákat, intoleranciákat, autoimmun betegségeket és akut eseteket. Szemléletmódunk
egyik fo iranyvonala' hogy a tźp|á|kozással ne csupán egy alapszükségletet elégítstink ki,
hanęm a gyermekek egészségnevelésére is törekszĹink.

Az étlaptervezés során gondosan ügyeliink arĺa) hogy minél több élelmiszerrel és
ételféleséggel megismeľtessĹik őket, mindemellett ezeket meg is szerettesstik veltik. Fő
szempontunk a vá|tozatosság és az idényjelleg megtartása. Fokozatosan vezetjük be
mindennapjainkba a ľefoľm étkezés sajátosságait, mind az alapanyagok, mind a
konyhatechnológia tekintetében. Az étkezések soľĺín igyeksziink önállóságľa nevelni a
gyermekeket, csoport szinten részt vesznek a terítésben és atá|alásban.
A táplálkozáson tul nagy hangsúlý fektettink a mozgásra. hiszen az szintén az egé,szséges
életmód szerves részét képzi. Ugy gondoljuk ezt a szemléletmódot mélr egészen kisgyeľmek
korban átadnunk és képviselniink kell.

Munkrínkat mindig a jelenleg éľvényben lévő jogszabályok alapjźn végezzúk. IntézményĹink
Z)l}-benmegszerezte a HACCP szabvźny szerinti tanúsítványt, mely követelményeit azőtais
napi szinten betaľtjuk , ezáIta| elérve és biztosítv a az é|e|miszer bińonságot.

A btilcsődei nevelés. gondozás főbb helyzeteĺ
A nevelés- gondozás valamennyi helyzetének célja, a gyermek testi-lelki haľmóniájának
elősegítése' melyhez hozzátartozik a személyi- és ttrgyi köľnyezettel való cisszhang is, ezért a
nevelés-gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget biĺosítunk a kisgyermekek szźlmára,
hogy koruknak, érdeklődéstiknek, pillanatnyi pszichés sztikségleteiknek megfelelően
ismerkedhessenek személyi- és táľgyi kornyezettikkel úgy, hogy viselkedési mintát és
segítséget kaphassanak az optimźiis és sokoldalú fejlődéshez, szocía|izáciőhoz. A gondozás
(testi szĺikségletek kielégítése) és a játék a bölcsődei élet egyenľanguaĺ fontos helyzetei,
melyekben lényegesnek tartjuk a gyeľmek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia
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érzésének erősítését. A gyermekek számára a bölcsődei élet legyen élvezetes, részvételre
motiváló, élményeket biztosító, taľsas közegben zaj|ő, interakciót osztonző,

Gondozás
Intézményünkben a kisgyermekek gondozása olyan bensőséges inteľakciós he|yzet a
kisgyermeknevelő és gyermek kozotĹ, melynek elsődleges célja a gyermek alapvető
szükségleteinek kielégítése és a sztikségletek tjnellátásra való nevelése. A kisgyeľmekek a
bölcsődébe kerĹiléstől aktívan részt vesznek a gondozásihe|yzetekben úgy, hogy kozbenérzik
kisgyeľmeknevelójük figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres próbźikozásaikat
nevelőik megeľősítéssel, dicsérettel jutalmazzák, mely növeli együttmfüödési kedvüket. A
sikertelenségért nem jźr e|maĺasńalás, inkább további bíztatás. Azegyes ĺjnellátó mozzanatok
megtanulására sokszori gyakorlási lehetőséget biztosítunk. Kisgyermeknevelőink kültĺnĺis
figyelmet fordítanak a gyakorláshoz szükséges személyenként nyújtott elegendő idő
megadására, a szokźtsok és az onáIlősodás kialakítástlta, a goĺđozás kĺjzbeni elfogadó
magatartźsra, a gyermekek számźra adott ľendszeres visszajelzések bińosításźra,
kommunikációjuk érzelmi telítettségére, mely mindegyike segíti a kisgyeľmekek számáta az
önelfogadást, a személyes és szociális kompetenciák alakulását.

Játék
A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, segíti a világ megismerését és befogadását,
elősegíti a testi, az érte|mi, az érze|mi és a szociális fejlődést. Kisgyeľmeknevelőink a játék
feltételeinek (megfelelő légkör, élmény, hely, idő, eszközök) megteremtésével és tudatos
nevelői magahrtásukkal (támogatő, engedő, elfogadó attihĺd) segítik az e|mé|yilt, szabadon
vá|asztott, nyugodt játéktevékenységet, a kľeativitást. Biztosítják a játékban ľejlő
kezdeményezési lehetőségeket, szeľepvállalást, támogatjtk a tiíľsas kapcsolati fejlődést, a
társak viselkedésének mintanýjtó szeľepét, segítve a szociális képességek fejlődését, külĺjn<js
ťrgyelmet fordítanak maga a játék és a tĺjbbi gyermekkel való együttlét élméný nyujtó
örĺjmforľás szerepére.

Mondóka. ének
Bölcsodénkben a sokrétti zenei é|mény átélése, a zene megszerettetése a gyeľmekek
mindeľrnapjainak fontos részétképezi. Lehetőséget ad a csopoľtban a derűs, barátságos légkör
megteremtéséhez, a tapaszta|atszerzéste, a környezet hangjainak megfigyeléséľe, a
kisgyeľmeknevelő kellemes ének- és beszédhangsának, spontĺĺn dúdolgatásának, ritmusos
szövegmondásĺának, a dallam és ľitmushangszerek hallgatásanak, megszólaltatásĺának, a kĺizĺis
éneklésnek élményt nffitó átélésére. A kisgyermeknevelők az a|ka|mazott játékos
mondókákat, gyermekdalokat, népdalokat és értékes zeneműveket a gyeľmekek életkori
sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez' érze|mi, hangulati áIlapotźlhoz igazodva vtiasztjź/ľ-ki,
felkeltve a gyeľmekek érdeklődését, foľmálva esztétikai érzéküket, zenei íz|ésĺiket, ápolva a
hagyományok továbbélését, erősífue érzelmi biztonságukat' fejleszfrĺe zenei emlékezetüket,
zenei anyanyelvĹiket. A zenei élmények színterei a csoportszobák és az al|állkba szewezett
Zenei Matinék. A Zene Matinék sajátossága, hogy a munkatársaink és a sziilők köz<is
pľodukciój a á|ta| jutnak a kisgyermekek zenei é|ményhez. Részletes zenei programunk a
szakmai programunk végén olvasható.

Vers. mese
A vers, mese nagy hatással van a kisgyeľmekek éľzelmi-, értelmi- (ezen belül beszéd,
gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A versnek elsősoľban a ritmusa,
a mesének pedig a tarta|mahat az érzelmeken keresztül a szemé|yíségľe. Ezen lehetőségeket
figyelembe véve' bölcsődénkben, a népi és irodalmi műveken, a verselés, mesélés, képes
könyv-nézegetés, a mindennapi tevékenységbe ágyazottarl a kisgyeľmeknevelők olyan
élményeken keresztül bifosított tapaszta|atok és ismeretek elsaj źńítását segítik, melyben
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fejlődik a kisgyermekek emberismeľete, a főhőssel való azonosulás á|tal empátiája,
gazdagodik a szókincse és az oná'IIó véleményalkotás kialakulása. Az aĺyanyelvi élmények
színterei a csoportszobák és azudvar.

Alkotó tevékenységek
Intézményünkben a kisgyermekek élętében az a|kotőtevékenység ĺjrömforrásként van jelen.
Lehetőséget nyújt saját tapasńa|atok, kĺjzös, együttes élmények megélésére, az érze|mek
feldolgozására és kifejezéséľe (onkifejezés), a környezettel való kommunikáciőra, melyet a
kisgyermeknevelő a napi játéktevékenységbe integráltan biztosít. A kisebbek csoportjában
mindezt a különfele anyagokkal (homok, víz, textil, gyurma stb.) való ismerkedéssel,
nagyobbakná| a feItéÍelek biztosításával, az egyes technikak megmutatásával, a gyermekek
pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítségnyújtással, az alkotókedv fenntartásáva|,
az a|kotások elismeľésével és megbecsiilésével, megőrzésével segíti elő, biztosítva ezá|ta| a
tevékenység iranti érdeklődést és a személyiségfejlődésľe gyakorolt hatás érvényestilését. Az
alkotó élmények biztosításának szinterei a csoportszobák és az udvaľ.

Mozgás
Csecsemő- és kisgyermekkoľban alakulnak ki és fejlődnek a mozgás alapvető formái. A
mozgásigény rendkívül nagy, ezért bölcsődei élettink minden helyszínén biztosítjuk a minél
nagyobb, biztonságos, veszélyforľásoktól mentes mozgásteret' a minél változatosabb
mozgásfejlesztő eszközĺjket és játékokat. A gyermekek a mozgásfejlesztő eszkozök
hasznáIata soľán gyakoľolhatjfü az egyes mozgásformákat, igy fejlődik
mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. A játékeszközĺjk szeľepe az
érdeklődés felkeltése, a mozgás aktivitás fenntartása. Csecsemőknek a kisgyermeknevelők
olyan jźĺszőhelyet biztosítanak a szobźlbarl és az udvaľon' amely védett, de elegendő hely á11

ľendelkezésľe a mozgásra, pl.: hempergő, elkeľített szobasaľok. Kisgyermekek szttmźlra a
nagymozgásos játékok biztosításához a szobában, sószobában, udvaľon nyújtunk lehetőséget.
A szobai játékok sokfeleségük folytán akéz ťĺnommozgását és a nagymozgást is fejlesztik. A
szobfüban is szfüségesek a nagymozgásos játékok, lehetőségtink van külĺjnböző
tornaszőnyegek, ugľálok felállítástna. Az önállósági töľekvések támogatása soriín a goĺđozási
tevékenységekben való aktív részvéte| a pľaktikus mozgások gyakorlására, ťtnomításfua
ađnak lehetőséget.

Tanulás
A teljesítményelváráshoz kĺitött, eľőltetett ismeretgyarapításnak bölcsődénkben nincs helye.
Ebből kiindulva bölcsődei neveléstink, gonđozásunk területén a tanulás fogalmát a lehető
leglágabban érteImezzijk. Kisgyermekkori tanulásnak tekinttink minden olyan tapasńa|atot
éslvagy információszerzésí folyamatot, amelyben tartós vźitozás jĺin létľe a viselkedésben
éslv agy a gondolkodásban.
Mindezeket figyelembe véve intézménytinkben a tanulás tevékenység, ill. tevékenységbe
ágyazoÍtan töľténik, melynek legfontosabb irarryítőja a személyes kíváncsiság, - érdeklődés.
A tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a jźték, valamint a felnőttel és a
tĺírsakkal valő tapasńalatokban és élményekben gazdag egyĹittes tevékenység,kezdeményezés
és kommunikáció. A tanulás foľmái: utánzás és mintakövetés, spontán játékos

tapaszta|atszerzés, a kisgyeľmeknevelő-gyermek interakcióbő| származó ismeretszerués és

szokáskialakítás.

Ünnepek. közös események
Az ürľrepek minden ember életében, így a kisgyeľmekek életében is kĺilönös jelentőségĺik

vaĺ. Az ünnepek szorosabbá ťúzik az összetartozást. Figyelembe vesszük' hogy az ünnepek
elsősorban családi Íinnepek. Tudjuk, hogy az ígazi nagy cir{im, a nagy ürĺreplés családi köľben
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éri a gyereket. A mi feladatunk felkészíteni a gyeľekeket az ünnepľe, és a családitól eltérő,
közö s sé gi ünneppé vaľázso lni az ađott ünnepet.

A születésnapokat, névnapokat minden kisgyeľmek esetében megtiľmepeljük. Ene a céIta
gipszbol késziilt totlát használunk. Az aszta|okat összeto|juk, az ünnepelt iil a fő helyen.
Kozösen énekelve köszöntjük. A sztiletésnapját ĺirrneplő gyermek elfujhatja a gyertyát.

Farsangi mulatságot a délutáni órfüban tartjuk meg. A jeImez viselése a gyermekeknek nem
kötelező. A szülők szźtmáta is nyitott ez a déIután.

Húsvét ürrneplésére bĺjlcsődénk udvaľán kerül sor. A gyeľekek mindig nagy lelkesedéssel
keľesik azudvaron elrejtett csoki tojásokat.

Anyák napja alkalmából a gyeľekek valamilyen aprósággal lepik meg a szüleiket.

Gyermeknapi iinnepségtinket igyekszünk azudvaton megtaľtani. Az udvaľt feldíszítjük, apró
stiteménnyel, üdítővel vendégeljtik meg a gyerekeket, és hozzátartozóikat. Bölcsődénkbęn
baLIagźst nem tartunk az ővođábamenő gyeľekeknek, de ezen a napon búcsúĺatjuk el őket.

Mikulás a bölcsődénkbe kétszer látogat el. Előszĺjr csak meglátogatja a gyermekeket, majd a
második |átogatásnál máľ ajándékot is hoz nekik. A gyeľekek dalokkal, mondókákkal
üdvtizlik a Mikulást.

Karácsonyi tinnepségünket az aulában szoktuk megtaľtani. A feldíszitett fenyőfa köľül
énekelünk, veľselünk a gyeľekekkel. A hangszeren játsző kolléganők zenéléstikkel emelik az
ürrnep fenyét.

Segítő szakembereink
Bölcsődénk gyeľmekoľvosa heti 4 őrábarl ťlgyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését, oľvosi
tanácsot ad a kisgyermeknevelőink, illetve gyeľmekeink szülei szźlmára. E|végzi a
státuszviz s gáIatokat é s vezeti a gyermekek e gé s zs é gü gyi dokum entáciőj át.
Evente egy alkalommal gyeľmek fogorvos lźúogat el btilcsődénkbe, hogy prevenciós célból
snfu őv izs gá|atot v é gezzen.

A Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék intézményeiben a kisgyermekek magas színvonalú
gondozása és nevelése, az ellźúźts minőségének javítása éľdekében tanácsadó pszichológus
dolgozik. A pszichológus munkájával tźlrnogatja mind a bölcsődébe jáľó csaláđokat, mind a
bölcsődei dolgozókat. A szĹilők a meghirdetett időpontokban részt vehetnek sziilőcsopoľtos
beszélgetéseken, valamint igény szerint kérhetnek egyéni tanácsadásra iđőpontot'

A leggyakĺabban felmerülő kérdésk<jrök:
. szülő-gyermek kommunikáció,
. szülői szerepek,
. gyermeki dackorszak, <jnállósodás, akarat,
. szobatisńaság,
. alvási és étkezési szokások,
. veľekedés, agressszió, harapás, hiszti, (életkori sajátosságok)
. családon belüli szerepek,
. fontos ,,lépcsőfokok'' a kisgyeľmek fejlődésében,
. feszültség és indulatkezelés,
. kötődési-leválási problémák, cinállságra nevelés,
. testvéľféltékenység.
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AIapellátáson túli szolgáltatások
Bölcsődénk alapellátáson túli szolgáltatásként, a gyermeküket otthorrrrevelő családok
számáĺa, időszakos gyeľmekfeltigyeletet' sóterápia lehetőségét biztosítja.

Időszakos gyermekfelligyelet
Az iđószakosan gondozott kisgyermekeket a bölcsődei csoport üľes férőhelyeire tudjuk
felvenni. A gyermek beszoktatása után, a szülőknek lehetősége van igénybe venli az
időszakos gyermekfelĺigyelet szolgá|tatásunkat. A szülő igényei szerint akár a hét minden
napján pár őrára gyermeküket bcjlcsődénkben hagyhatják. A szolgáltatásétt térítési díjat kell a
szĹilőknek ťlzetni.

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 levegóje a légúti betegségben
szenvedők kozérzetét teszi jobbá, életminőségtiket javítja jelentősen. A csoportok előre
megtervezett beosztás szerint hasznáIjtlk a szobát. A ,,kúľa'' 10 napos, minden nap emelkedik
a sószobában töltött idő hossza' A gyerekeknek lehetőségük van' a játékra és a ,,labdatóban''
való ugrálásra.

A btilcsőde kapcsolatai más intézményekkel

A bolcsődei háIőzaton kíviil intézménytink a környékén lévő óvodákkal kiemelt kapcsolatot
taľt fenn. A kölcsönös érdeklődés révén lehetővé válik egymás munkájának, céljainak
megismerése, megértése, az egyĹittműködés kialakítása, bĺilcsődéseink óvodába tĺjrténő
átmenetének zĺikkenő mentesebbé tételének érdekében.

Btjlcsődénk számos olyan intézménnyel, szakembenel is kapcsolatba kerĹil, amely hozzá
hasonlóan segíti a gyermekek egészséges személyiségfejlődését a család támogatásźxal,
infoľmációnyújtással, intézkedéseivel.

Nevelési programunk 
''CSECSEMo és TIPEGOCSOPORT

4 _24 hónapig

Bölcsődénkben egy csoportszoba várja a 4 _ 12 hőnapos koru gyeľmekekęt. El.lhez a
csopoľthoz altatőterasz is taľtozik, így a szobát majdnem kizaľólagosan csak a jźték, és az
étkęzés helyszíneként hasznźlljuk. A csoportban áIta|ában 10 - maximum 12 kisgyeľmeket
nevelĹink, mely elősegíti, hogy minden kisgyermekĺe maximális figyelem iľányuljon,
kialakuljon a gyeľekek és kisgyeľmeknevelőjtik közĺjtt egy bensőséges kapcsolat, melynek
kötődés szempontjából ennél a korosztálynál kiemelkedő jelentősége van.

Btjlcsődénkbe a csecsemőcsopoľtban á|ta|ában 1 - I,5 éves gyermekek jáľnak.

Csoportszobánkban a játékpolcok rögzítettek, magasságuk a kisgyeľmekek száłnáĺa eléľhető.
A tipegő koľosztály szźnlźra beľendezett szobákban a bútorok szintén rögzítettek, de
altatóterasszal mźtr nem ľendelkeznek. Célunk, hogy a csopoľtba jaró gyermekek szülei minél
j obban megismerj ék munkánkat.

A beszoktatás kezdete előtt lehetőséget biztosítunk a ,,bölcsőde kóstolgatásÍa,,. A szülővel
torténő beszoktatást a gyermek igényeinek megfelelően szetvezzuk' figyelembe véve a
szaŁ'mai szempontokat. Fokozottan figyelemmel kíséľjtik az adott gyermek egyéni igényeit, l
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étkezési _ alvási idő/ és igyekszünk a csoport napirendjét ezzel kapcsolatosan szerveznĺ,
fokozatosan elérve egy konkĺét napirendet.
A konkľét napirend megvalósításźtval a célunk: a jól szervezet. fo|yamatos, és rugalmas
napiľend a gyermekek igényeinek, és sziikségleteinek a kielégítését, a nyugodt és folyamatos
gondozás feltételeit biztosítja. Megteremti abiztonságérzetet, akíszźmitbatóságot, az aktivitás
és az önállósodás lehetőségét.
Célunk, hogy minél szorosabb, bensőségesebb kapcsolat alakuljon ki a gyermek, és a
kisgyermeknevelő között. A gondozás során folyamatos odafigyeléssel biztosítjuk a gyermek
komfortérzetét, hiszen ez pozitív alapot adhat egy bensőséges interakciós helyzethez a
kisgyermek és nevelóje között. Hissziik, hogy a szociális kompetencia kialakulásának egyik
feltétele, hogy a gyeľmek aktívan részt vehessen a gondozási műveletekben. A megfelelő
gondozás jelentős mértékben befolyásolja a szokáskialakítást, és az tinállósodást. Célunk,
hogy a kezdetben még csak egyĹittműködő gyermek önállósági toľekvéseit elősegítsük, és a
második év végére mźlr probáIkozzon az oltozéssel, mosakodással. Sikeres próbálkozásait
megerősítéssel, dicsérettel jlÍa\mazzuk, növelve ezze| az együttmfüödési kedvét, a
sikertelenségért viszont nem jár elmaraszta|ás. Lényeges az elegenđő idő biztosítása, mivel az
egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel.

Napirendünk kialakításánźi igyekszünk szem előtt tartan| hogy a legttibb időt a játékĺa
fordítsuk. A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segíti a ktlrnyezete tágabb

- közelebb megismeľésében, befogadásában. Megfelelő játékok kiválasztásával segítjiik a
koľosztályra je||emző tevékenységek elosegítését. legy - kétkezes manipulációt elősegítő
játékok pl.: építő játék elemek, vödörsor, játszókendők, csörgők, rágókák, Montesorľi
korongok, hordó és kockasor elemelď Könnyen tisńíthatő egyképes mesekönyvek, változatos
fel til etű texti 1ťr gurfü , vö dro k, tá|ak, mo zgásfej le sztő j átékok.

A tipegő korosztálynál megjelenik a konstruá|ás kezdeti formája a gytĺjtögetés-borogatás, ki-
be pakolás. Ennek elősegítésére a konstruáló játékok nagyobb tarhźr;źLt biztosítjuk /duplo,
lego, formakiľakók, baby logi, poharsorok, ťuzheto fagyöngy, Montessori torony/
Megjelennek a mindennapi éIet eljéńszźtsiĺľa lehetőséget adó játékok / babakonyha, vasaló stb./

onállósági törekvéseik elősegítése cé|jábő| a csopoľtszobábarl ta|źt|hatő ,,rongyos1ádábarl',
nem csak babaľuhĺĺkat, hanem a mérettiknek megfelelő ruhadaľabok is találhatók, melyeket
fel, illetve levehetnek, mintegy gyakorolva ezzel az öltözést.

Lehetőséget biĺosítunk számukľa, hogy megismerkedjenek a zsír|<rétáva|, papiĺĺa|,
gyurmával. A mar járni tudó gyermekeket l a nagymozgások fejlődésének elősegítése
cé|jábőI/tágas udvar várja, melyben a koľosztályuknak megfelelő méretti csúszdák, motoľok,
triciklik, homokozó segítik mozgásfejlődésfüet, lehetőséget adva ezze| a tźryabb kcirnyezet
megismeréséľe is.

A mozgás és a beszédťejlődés szoľos egységet alkot, ezértigyekszĹink minél több lehetőséget

biztosítani, hogy a gyeľmekek az egyéni igényĹiknek megfelelően tudjanak mozogni, és a
kťrszó-mászó kisgyermekből önállóan, stabiIan járni tudó gyeľmek váljon.

A csecsemőcsoportban az a\tatás a|tatőteraszon történik. Így lehetőség van arľa is, hogyha egy
kisgyermek napktizben e|ftrad', nyugodt kĺirülmények kcĺzött fudjon pihenni, míg a t<lbbiek

játszanak.

Az aĺyanyelvi nevelést a korosztálynak megfelelő énekekkel _ mondókákkal is segítjiik. /
ölbeli játékok, lovagoltatóV A korosztályra je|Iemzó könyvek, mesék nézegetése egy
inteľakciós he|yzetet teľemt, ezzęI is segítve beszéd és értelmi fejlődésiiket. Az étkezésben fo
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neveléSi célunk, hogy a gyermek jő étvággyal, öľommel, koĺának megfelelő fejlettségének
megfelelő módon fogyassza el az éte|t'

Étkezésnél segítjük a gyermeket az olbęnetetéstől fokozatosan eljutni a segítéssel egybekötött
önálló étkęzéshez, l kétkanalas mődszerl pohárhasznáIathoz. Az akarat én tudat
eľősödésével a gyeľmekekben egyre eľősebbé válik az','én akaľom - én tucJom ,,'' Ennek a
motiváltságnak a segítésére engedjük a gyermekeket étkezések alkalmával teríteni. Nagyon
büszkék magukĺa, amikor össze tudják készíteni a tá|a|ő kocsin az étkezéshez sziikséges
eszközöket, és azza| eljutnak az asztalig. Gazđag, változatos étrenddel segítjük elő, hogy a
minél több ételfeleséggel megismerkeđjenek.

NAGYCSOPORT
24 _36hóig

Bölcsődénkben a nagycsoportosok egy részét az ujornan beszokó kisgyermekek, másik részét
a tipegő csopoľtból átkerülő gyermekek alkotjak. A csoportonként át|ag |4 kisgyermeket
nevelünk.

A csecsemőcsopoľthoz hasonlatosan itt is megelőzi a beszoktatást a bolcsődekóstolgatás, a
családlátogatás. Nagycsopoľtosainknál is ugyanaz a céI, mint a csecsemőknél és a tipegőknél:
a btjlcsődei élet Iegyen éIvezetes, motiváló, kielégítő tanulási élményeket biztosító, társas
kĺĺzegben zaj|ő, interakciót erősítő.

Napirendünk megegyezik a tipegő csopoľtosok napiľendjével. A gondozási műveletek soľán
nagy hangsúly fektetiink a higiénés szokások kialakítására. Fokozatosan vezetjfü be a
fogmosást ennél a korosztálynál. Elsőként az alapos szájöblítést sajatítjak el a gyermekek,
majd a fogkefe haszĺźiatot fogkľém nélktil, később fogkĺémmel.
A szobatisztaság kialakulása fontos állomás a gyermek szociális fejlődésében. Ennek feltétele
a gyermek megfelelő pszichoszomatikus fejlettsége és együttműködési készsége. A
gyerekeknek a bili, WC hasznáIatot felkínáljuk, de semmiképpen nem erőltetjük. Minden
esetben dicséľettel juta|mazzllk megnyilvĺánulásaikat. A gonďozás soľán elegendő időt és teľet
biĺosítunk egyéni komp etenciáj uk me gvaló sításaľa.

Igyekszünk őket a mindennapi tevékenységekbe bevonni, mint a játék elrakasa, a szoba
előkészítése kĺeatív tevékenységekľe, Yagy a nagymozgásos játékok elhelyezésére. Célunk
ezzel, hogy a közcjs munkálkodás és tevékenység fontosságának átélése, az egyittesség fontos
ĺjrömforľás legyen számuka. Ebbe a tevékenységbe a gyerekek bármikoľ be, illetve
kiléphetnek.

A jźńékot ebben a csoportban is a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb
tevékenységének tekintjük, mely segít avilág megismerésében és befogadásában, elősegíti a
testi és éľtelmi, érzelmi és szociális fejlődését. Játékkészletünket is ennek megfe.|elcien
alakítottuk ki.
Az építojátékok változatos tźrházát biztosíduk számukľa / külĺjnbciző méľettĺ legok, fakockák'
logikai építőW.
A szerepjáték'hoz babakonyha, megfelelő méretű hźvhrtásí eszközök állnak rendelkezésüke. /
edények, gyĹimölcsök, vasalók, telefonolď A ,,kacatos ládában'' sapkák, táskiík, takarók,
ruhanemfü segítik a szerepjátékokat.
A finommotoľika fejlesztésére aprő füzheto gyĺĺngyĺik, pötyi találhatő aszobttkba.
Gazdag vźiasztékot tudunk felkínálni mesekönyvekből is. A leporellótól a puhalapú
mesekcinyvekig. A közös konyvnézegetés lehetőséget ad' az élményeik elmesélésére, aktív
interakciókľa, bensőséges kommunikáciőra'
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A közös éneklés, nagymozgással kísért mondőkázás sokrétű élmény átélésére ad lehetőséget.
Az alkotó játék soľán a gyerekek sokféle anyagga| ismeľkedhetnek meg. Kĺeatív
tevékenységeik fejlesztésére széles spalettát biztosítunk számunkľa, melyben megtalálhatók a
zsír|<réta, ceflJzą festék, fozott gyurma. Nagycsoportban már a ragasztő, ol|őhasznźiat
megszokott tevékenység.
A ,,b<ilcsi galériábaĺ,' mindenki szźtmára megtekinthetőek a gyermekek munkái, melyet a
család minden tagjanak ĺjrömmel mutatnak meg. Mozgásfejlesztő szobai játékainkat nagy
ĺjrömmel használják.
Az udvaron mászókák, libikókak, futóbiciklik segítik mozgásfejlődésiiket. Az ,,ügyesebbek''
év végére máľ önállóan kerekeznek a pótkeľék nélkiili JET bicikl1ken. Az étkezések során
igyeksztink elérni, hogy év végére előke haszná|atanélkül tisńán, önállóan étkezzenek.E|:lhez
nyugodt körülményeket, elegendő időt biztosítunk számukra.

Bölcsődénk ének-zenei szakmai progľamja
A kisgyermeknevelői hivatás egyik legszebb ťe|adata a zenei nevelés. A kisgyeľmeknevelő
képes hatni a gyeľmek egészséges fejlődésére ének-zene által, mivel a gyermek kornyezete az
egyik me ghatźtr oző tény ezőj e a fej lődésének.
,,A zerle mindenkié!''- mondta Kodály Zo|tán. Ez a gondo|at a bĺjlcsodei gyakorlatban azt
jelenti, hogy a zenéthozzáférhetővé, elérhetové tesszfü minden bölcsődés gyeľmek sztlĺĺáĺa,
függetlentil attól, hogy milyen a családi kömyezete' hány hónapos, ép, egészséges vagy
fogyatékkal élő. Az életkoľi sajátosságokat figyelembe véve élő énekszót, személyes
kapcsolatban tĺjrténő éneket' hangszeľes játékot alkalmazunk, mert a csecsemő_ és a
kisgyermek szźtmźlraígy |esz érzéke|hető, befogadhatő a zene. A befogadásban fontos Szerepe
van minden éľzékszervnek: a hallási, a |túásí, a tapintási ingeľeknek egyaľánt.
Énekhangunkkal, a dalok kezdőhangjanak helyes megváIasztásával alkalmazkodunk a
gyermekek magas hangsához, mert így a hangszalagjuk megerőltetése nélkül utánozhatnak
beľľriinket.

Célok és feladatok
Mivel a koľai éveknek dĺintő szerepe van a személyiség formálásában és a gyermekek
nyitottak az i$ felé, ezért a zenei nevelésünk célja, hogy a kisgyeľmeknevelőink önkéntes
utánzásta mintát tudjanak adni, spontán dúdolgatáshoz, daloláshoz kedvet tudjanak kelteni a
gyerekekben. Ismétlődő jtúé|<ĺnozdulatokkal ĺjsszerendezett mozgásra késztessék őket,
fejlesszék ritmusérzéküket, valamint egy olyan légköľt teremtsenek énekzene segítségével,
amiben a gyermekek jól érzik magukat és ki tudnak bontakozni' megszeretik az ének hangot'
valamint ahangszeres zenét. Továbbá feladatunk, hogy egy olyan zenei anyaeot, ''repertoárt''
tudjunk átađni, amire óvodában, tudnak a|apozni, amikor már tudatosan s nem spontán
toľténik az éĺek-zenei nevelés.

Ének. zenei nevelés fettéteteĺ és eszktizei
A legfőbb eszkoz a kisgyermeknevelő személyisége. Feltétel a nyugodt, szeľetetteljes légkör.
Mivel ebben a korban mindent a játékossághat źi ktilönféle szemléltető eszkĺizĺikkel (rajzzal,
bábokkal, hangszerekkel) szoktuk érthetővé és szemléletessé tenni a hallással felfogható zenei
információkat.
Eszkĺjztĺáľunkban a kézzel készített népi hangszerek is
megtalálhatóak, mint például:
A zuzolő, más néven zümmögő, dió- csattogó,
rumbatĺjk.
Külonféle ritmushangszeľek: csörgődob, triangulum,
kasztany etta, tikkfa, hangkeltésľe alkalmas hétkĺznapi
tźlrgyak, mint például a fesű pengetése, lábasfedő
cintányérként, vagy a fakaná|. Hangszerek köztil a
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xilofon, fuľulya, citera.

Ének- zenei nevelés módszertana a b<jlcsődénkben
A dalanyagunkat korosztálynak megfelelően évszakokľa lebontva áIta|ában ünnepekhez va1y
eseményhez kötve (beszoktatáshoz, járás tanuláshoz) válogattuk össze. Ezek a dalcsokľok a
mi mindennapunk tészei, hiszen havi bontásban kitesszik az źúađőba a faliújságľa és a
szülőknek is fénymásolunk, hogy kedvet kapjanak az otthoni énekléshez gyeľmekeikkel.

Bĺjlcsődén belül két korosztálý különböztetťtink meg:
I) A 6-24 hónapos csecsemők és tipegők korosztálya: Ebben az iďőszakban befogadó,
receptív tevékenységet végeznek. Mint a szivacs, gytĺjtik magukba a zenęi élményeket,
információkat.
2) A 25-36 hónapos kisgyermekek korosztálya: Amikor megindul a reproduktív tevékenység,
nem sokkal később a pľoduktív tevékenység. Visszaadj a minđań, amit eddig e|raktźtrozott,
énekelget, monđőkćngat, zenére mozog, ľitmikusan táncol' végül maga ''kĺiltĺitte''
dalocskákkal kíséri játéktevékenységét.

A 6-24 hónaposok, legkisebbek ének-zene foglalkozásai inkább az anya- gyermek kapcsolatra
hasonlítanak: kisgyermek- nevelőink olfübe veszik, ringatják, rĺjvid dallal vigasztaljźtk,
mondőkázva késztetik a vele valő játéI<ĺa a gyermeket.

Figyelünk arľa, hogy olyan játékos mozdulatokat találjunk ki a dalokhoz, mondókźlďloz,
amelynél a gyermek teste nyugalmi állapotban van, csak a kaľjuk, kezük, esetleg fejtik mozog.
aIIo helyzetben rugőzás, jobbra- balľa kis hajlongások, páľos karlendítések lehetnek.
FejlesszÍik az á||őképességet, koncentrációt, mert összhangba kell legyen a dal szövege a
mozgással.
ľ1.źr a legkisebbek is éIvezettel hallgatjak a hangszeres játékot. Beszokatás időszakában
nyugalmat, békés légkĺjt tudunk teľemteni ''fuľulya szőval,,.

Az é|ő zene a leghatásosabb, mert a gyeľmek |átja - ismeri, szereti- azt, aki muzsikál, |átja a
hang előcsalásanak módját és kĺjzben a ktilĺjnbözó hangszíneket is megfigyeli.

A 25-36 hónaposok is spontán játékosan, közös élményt gyujtve tanulnak
kisgyermeknevelőkkel, úgy hogy a játszők kĺĺzött a kisgyeľmek- nevelő fe|aján|ja az éneklés
lehetőségét.

A hangszeľes zene nagyon fontos azenei képességek fejlesztése végett. Ebben a korban akaľ
egy játékból is furulya |esz, fakanálból ritmushangszer, edényből dob, más játékbő| gitźn,
bőgó, ami épp nyomot hagyott a gyermekben.

Gyeľmekink muzsikálnak



Jellegzetessége a bölcsődénknek, hogy sokféle ének- zenei eszközökkel van lehetőségiik a
gyerekeknek ismeľkedni, mint például a,' hangvilla,' is. Megtudják' hogy eZ nem az a vi||a,
amit evéshez haszná|unk, hanem hangot lehet kicsalni belőle, mégpedig az l' - hangot.
Amikor a doktor bácsi meg akaľja a torkukat vizsgá|ni, akkor is eń. kell hangoztatru a
gyerekekn ęl<.. aaaae... ( lá-hang)

A nagy hangvillara helyezve a kicsit, megtudjuk, hory a favezeti a hangot. Az A- hangot így akkor is
halljuk, ha nem tesszük köze| aÍi'ilünkhöz. Ezizga|masjáték számukĺa.

Feladatunknak érezzik a zeneha|Igatásra való nevelést, amiľe alvás időben van lehetőségtink.
Altatódalt énekelĹink minden nap.

Jellegzetessége bĺilcsődénknek, hogy Zenematiné néven zenebölcsit, tánchźnat szeÍyez a bölcsőde
au|ájźban meghattrozat|an idokozönként. Célunk a Zenematinéval, hogy a bolcsődéskorú
gyermekeket, olyan zeneitapaszta|athoz juÍtassuk, amely formálja zenei ízlésíJket, fejleszti hallásukat,
mozgásukat, ritmusérzéküket' ismereteket nyújt a hangszerekről (látvány és hangzás tekintetében).
Citera, furulya, hegedű, gitár, xi|ofon' tikkfa hangszerekkel ismerkedtek a gyeľekek a produkció után.
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Btilcsődénk vizuális pľogľamja
/A gyeľmeki alkotótevékenység lehetőségei a bölcsődei nevelés soráď

,, Az aĺkotós nem csak ott van jeĺen, ahoĺ az ember nagy töľtĺénelmi jelentőség{i mĺĺveket
teremt, hanem mindenütt, ahoĺ az ember elképzel, kombináĺ, vákoztąt, valami újat teremt,

bármilyen szegényesnek tiÍniék is a zsenik alkotásához képest.,'
Nigotszkijl

A vizuális nevelés, Iátási éÍzeten alapuló céltudatos tevékenység, sokszínű nevelési teľület' a
gyeľmekek személ yi sé gfej lődésének fonto s r észe.
Célunk: az orom forrása maga a tevékenység, az éľzelmek feldolgozása, a gyeffneki élmény-
és fantźziavl|źryźlnak képi, szabad önkifejezése. A gyermekek tér- forma- szin képzetének
gazdagítása' esztétikai érzékenységiik, szép iránti nyitottságuk, igényességük kialakítása.
Feladatunk: kisgyermeknevelőink az életkornak megfelelő eszközökkel, jatszőhe|y
biztosításával, áIIandő felügyelettel, a kĺiltinbĺiző technikák megmutatásával segítik a
tevékenységet. A gyeľmekek alkotókedvét pozitív visszaje|zésekkel, dicsérettel, elismeréssel
eľősítjfü. Arajzokat, egyéb alkotásokat megbecsüljük, megőrizziik. Az évszaknak megfelelő,
hangulatos, ízléses diszités, a szobákban és a gyermeköltözőkben elhelyezett fotók és akézze|
készített dekorációk is a vizuális nevelést szo|gá|ják.

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

csoportszobában és az udv aron egyaľánt,
- az elmélyült munkĺĺhoz szfüséges nyugodt légkcĺľ megteľemtése,
- felkelteni a gyerekek éľdeklodését, tevékenységi vágyát az aktívitásra építve,
- lehetőséget adni a gyermekeknek, hogy gonđolataikat, érzelmeiket, pľoblémáikat

kifej ezhessék és feldolgozhassák,
- segítségnyújtás,ötletadás,
- fejlessziik a gyermek képi gondolkodását, segítstĺk elő laeativitásanak kibontakozását,
- juttassuk el a gyermekeket az alkotás örĺiméhez,
- a|apozzuk meg a gyermekek esztétikai ízlését,
. vegyiik észre és figyeljĹĺnk oda a gyeľmekek képességbeli kiilönbĺjzőségeire'

,j
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- ismertessük meg a gyermekeket különbozó anyagokkal, egyszeľrĺ munkafogásokkal és

technikai alapelemekkel.

A vizuális nevelés magvalósulása
Bcjlcsődénk kiegyensúlyozott légkĺĺľével, vźitozatos, kötetlen lehetőségeivel segíti, hogy
felszírľe keriiljenek a gyermekek egyéni adottságai, képességei. Az alkotás mindig
élményszeľű, évszakokhoz és ünnepekhez kapcsolódik. A gyerekekkel mindig
mikrocsoportban t.oglalkozunk, így biztosítani tudjuk számukĺa az egyéni odaÍigyelést. A
gyermeki ábrázo|ts speciális tevékenység és máľ ebben a koľai éIetszakaszban is lehetőségük
van kipľóbálni. A kľeativitás területén támogatjuk a gyermekek kíváncsiságát,
felfedezőkedvét, alkotás iranti érdeklődését. Bölcsődénkben mindennaposak ezek aZ

alkotótevékenységek, sőt a gyerekek igényeit figyelembe véve a ÍIap folyamán akár tobbször
is visszatérő esemény.

A mozgásfejlődés segítése biilcsődénkben
A bölcsődei nevelés-gondozás egyik fő felađata az egészséges életmódravaIő nevelés. Erĺrek
fontos része atáplźt|kozźĺs mellett a megfelelő mennyiségumozgás biĺosítĺĺsa.
A szinte magatehetetlen újszülöttből egy - két év alatt hatalmas tempóban száguldozó kis
,,rosszcsont'' lesz. A kisgyeľmekkor sajátossága, hogy nagyon nagy a mozgásigényĹik,
tové}Ďbá avíIág megismerése az ó számukľa a cselekvésen keresztĹil kcirrnyebben felfogható.

Bĺjlcsődénkben a gyermekek mozgásfejlődésébe direkt módon nem avatkozunk be. Nęm
tanítjuk őket ülni, jámi stb., hanem az egyéni tempójukban tĺjrténő fejlődésiiket segítjiik elő a
kiilönböző mozgźĺsfajtfü gyakorlását elősegítő eszközök,ttltgyakhasznźiatáva|.
A nagymozgás fejlődésével szoľos összefüggésben fejlődik a finommotorika is.
A fino m m oto ľika : a kéz, az ujj ak mozgékonysága, egyiittműködése.
Akézmozgás vezérlésében szerepet játszlk a szem irźnyitźsa, a tapintásos éľzékelés, a téľben
vató tájékozódás' a figyelem, a tónusos alkalmazkodás. Vagyis cisszességében magába
foglalja azujjak, szemek, és aszáj finom koordinált mozgását.

A mozgásfejlődésnek 5 külonbĺizo szakaszźń kiilĺinböztetjük meg.
Bölcsődénkben minden fejlődési szakasznak megfelelő mozgásformát, és játékkészletet
biztosítunk a hozzánk jaľó gyermekek számźra.
Felismerve az egyéni kiilĺjnbozőségeket, célunk, hogy a lehetőségek sokaságát biztosítjuk
gyermekink számáta al:lhoz, hogy minden mozgásformában kipróbálhassak magukat.

Lenýgozo és egyben örĺjmteli látvtny, amikor egyik napról a másikľa egy új és komplexebb
mozgásformát sajátitanak el és gyakorolnak be egyre fejlettebb szintre. Ez atapasztalatszerzés
pedig hatást gyakorol az érte|mi képességek alakulására.

Így teľmészetes,bogy az életkori szakaszok csak iránymutatók. Célunk, hogy bolcsődénkben
a gyerekek az egyéni igényeiknek megfelelő gondoskodásban részesiiljenek.
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11.5 FBcsBco-rlpBcox BolcsŐon

1087 Budapest,Százados út 1.

Férőhely: 50 fő

Megközelíthetőség:
BKV járművekkel
o 1-es villamos Megálló:
o Metro 2 Mesálló:

Puskás Ferenc Stadion
Puskás Ferenc Stadion

Személygépkocsival
o Századosu. 1sz. alattabölcsőde e|ott2gépkocsi szźtmárabiĺosítottaparkolás.
. A Széaados út és Stróbl A. utca sarkán Iévő orzottpaľkolóban a bölcsődétől 5 percre.

Biilcsődénk elhelyezkedése _ ellátotti cé|csoport
A családok a Keľepesi negyed és a Százados negyed lakói. Egy részĺik a Magyaľ
Honvédségnél dolgozik. A Százados úti lakóparkban élnek igényes környezetben. A Ciprus
lakótomb családjai modern, jóI felszerelt lakásokban laknak. Nagyon sok családnál több
gyermek él, sokan már a bölcsődébe testvérként érkeznek. A ház kĺlzvetlen koze|ében zźrt
játszőtéren játszanak a bĺjlcsődés gyermekek délután. A Stľóbl Alajos utcai lakóĺjvezetbena
régi épületek nagy ńsze fe|ujított lakás. Azitt élő családokból mai közéleti személyek hozzálk
bĺjlcsődénkbe a gyeľmekeiket. Az osńá|y utcai lakótelep zźlrt, biztoĺságos kornyezet. A
családok ismerik egymást, és a szabadidejiiket szívesen töltik egyĹitt.

Biilcsőde bemutatása
Bcjlcsődénk a Kerepesi tlt és Százados rit saľkán, egy 3 emeletes éptilet fel emeleti szintjén
helyezkedik e|. Az épület a múltban Anya és csecsemőotthonként műkĺjdĺjtt, jelenleg az
emeleten irodák, illetve a KatolikusEgyházhivata|ataláIhatő. Udvaľunkat hatźrolja a Stróbl
A. Mrĺvésztelep és a Római Katolikus Egyház kertje, ahonnan a dús novényzet biztosítja
számunkĺa a friss levegőt. Az udvart a btilcsőde épületéből lépcsősoron át lehet
megkĺizelíteni.

Nyitva tartás
Hétfő _ Péntek: 06:00 _ 18:00
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Bölcsődénk jelenleg 50 féľőhellyel mtĺkodik. 2 gondozási egységben, 4 csoporťtal biztosítjuk
az e|Iátást. 2-f csoportnak kozös öltöztető helyisége és fürdőszobája van. Minden csoportnak
más-más elnevezése van.

Labđa csoport: 2 kisgyermeknevelő, 1 3 gyermek.

Katica csoport: 2 kisgyermeknevelő, 10 gyeľmek

Virág csoport: 2 kisgyermeknevelő, 13 gyermek

Micimackó csoport: 2 kisgyeľmeknevelő, 14 gyeľmek

Konyha részlegiink területileg a Kerepesi tń 29lA szárl a|att üzemel. Az é|elmezés kÓzponti
ét|ap aIapjźtn tcjrténik, minden hónapban más telephelyen lévő élelmezésvezeto á|Lítja össze,
melyet a bölcsődevezetok, a dietetikusunk, és szfüség esetén a bĺjlcsődeoľvos' hagy jővá.
Biztosítunk diétás étkezést (ételallergia, vallási ok) szakorvosi igazolźts alapján. A diétás
étrenđet a đietetikus végzettségu é|e|mezésvezető készíti el. A főzőkonyha bíńosítja a
folyamatos étkeztetést az vgyanezen a helyen műköđő Ezüstfenyő Gondozőház idősek
átmeneti otthona sztmáĺa is.

Személyĺ feltételeink
B<ilcsőde:

o 1 fő kisgyermeknevelő vezető
o l0 fo kisgyermeknevelő
o 3 fő takantő
o 1 fo konyhai kisegítő

Főző konvha:
o 1 fő é|eImezésvezętő
o 3 fo szakács
o 1 fő konyhai kisegítő

Kisgyermeknevelőinkkel szembeni elvárásaink
- F izíkai, szellemi teheľbírás
- Erze|mi kiegyensúl yozottság
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- Igényesség, lelkiismeretesség
- Tudatosság
- Figyelem koncentrálás, és megosztás képessége
- Jó éľzékszervi adottságok
- Jó manuális képesség
- Tartós cmlékczőkćpcssig
- Jó kommunikációs képesség
- Empátia
- onképzés' továbbképzés

A kisgyermeknevelők szakmai továbbképzése
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakembeľek számáta
kötelező a szakmai továbbképzés. A továbbképzés továbbképzési időszakban történik.

Biilcsődei gondozás - nevelés
A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, a bölcsőde kisegítő szerepet
játszik. Tiszteletben tartva a gyermekek személyiségi és emberi jogait.
A gondozásnevelés egységét figyelembe véve, egyéni bánásmódot biztosítunk a
kisgyeľmekek számára. Saját gondozónő ľendszerben, szeretetteljes, biztonságos
környezetben, évszakokhoz alkalmazkodő napiľendben gondoskodunk a gyermekekľől.

A bölcsődénk kiemelt feladata
A családban nevelkedő 3 év alatti gyermekek napközbeni e||átźsa, szakszeru gondozása,
nevelése. Az egészséges testi fejlődés elősegítése, étze|mi fejlődés és a szocia|izáciő segítése,
megismerési folyamatok fejlődésének segítése. Magas színvonalú gondozó-nevelő munka
bizto sítása az ę|Iátottak szźĺmát a.

A felvételt nyert gyermekek szülei tájékonatást kapnak az e||átás íđotartamáról, bĺjlcsődénk
házirenđjétőI, a ťlzetendő térítési díjakľól, az &de|d<épviseleti forumĺól, panasz gyakorlás
módjaról, az intézményben vezetet1és a gyermekľe vonatkoző nyi|vźntaĺtásokľól, szakmai
programokról'

Beszoktatás
Az el|átást beszoktatással kezdhetik meg a gyermekek. Két hét sziilővel egyĹitt történő
fokozatos beszoktatás a leggyakoribb és a legelfogadottabb is. Időt enged althoz, hogy a
kisgyermeknęvelő megismerkedjen a gyermekkel és átvegye a szülőtől a gondozási
feladatokat; például etetés, pelenkźzás' stb. Sztikség esetén a család rendkívüli helyzetében el
kell tekinteni a beszoktatástól. Ilyen alkalmakkor kisgyermeknevelő részéről magas szakmai
ismeľetre és rugalmasságra van szĹikség.

Családlátogatás
A szülők igényét tiszteletben tartva történik a csa|áđ|źltogatás. CéIja a családdal való
kapcsolatfelvétel, a gyermek otthoni kĺirnyezetben való megismerése. Fontos, hogy a
kisgyeľmeknevelő ismerje a családlátogatás jelentőségét, a családlátogatáson a hivatásĺínak
megfelelően viselkedjen és a sziilők felé hitelesen képvise|je azt' hogy a családlátogatás
előnyös a gyermek szempontjából.

Napirend
Megkönnyíti a gyetmektájékozőđását, előľe láthatőváteszi számára a gondozási műveleteket
és ezzel kĺinnyebbé teszi az alkalmazkodást. A gyeľmek közclsség napirendjébęn az egyéni
szĹikségleteket és igényeket is figyelembe vesszfü.
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A gyermekek életkoľának előrehalađásáva| váItoznak a szükségleteik és igényeik, amiket
mindig figyelembe veszünk. Csoportjaink napiľendje az évszakok vźtltakozásával is módosul.
Emiatt is szükséges a napirend állandó, folyamatos, rugalmas vá|tońatása.

Nyáľi napiľend

6:00 - Folyamaĺ.ĺrsan éľkeznek a gyeľmekek. A szulŐ öltÜzteti, mosdatja gyeľnekét.
Kézmo s ás után a gyermekek a szob źlb an j átszanak.

8:00 - 8:40 Reggeli. Mindig azonos sorrendben rilnek az asztalhoz a gyermekek.

8:20- 9:00 Játék a szobábaĺl, a gyeľmekek szükség szerint hasznáIhatjźk a
fürdőszobát.

9:00 _ 10:50 Levegőzés, udvaľi játék, a bölcsőde kertjében játszanak a gyermekek.
9:50 _ 10:00 Tízőrai. A reggelizés szeľinti soľrendben kapjĺík meg a gyeľmekek a

gytimölcsĺit/Úďítőt. Anagy melegben a gyermeket tĺjbbször ke||vízzel, tidítővel
kínálni!

10:50 _ 11:30 Feljclnnek a gyeľmekek a keľtből. Vetkőznek, pe|enkázźls, wC
haszĺá|at,kézmosás.Ebédigaszobában játszanak.

11:30 - 12:00 Ebéd. Mindig azonos sorrendben ülnek az aszta|hoz a gyermekek.
11:50 _ 14z30 Csendes pihenő.
14:00 - 15:00 Ébredezési sorľendben kelnek a gyermekek. PelenkŁás, WC

használat, kézmosás. A fürdőszoba hasznáIat uttn a gyermekek a szobában
játszanak.

15:00 _ 15:20 Uzsonna. A regge|izés, a tízőraiztatás, ebédelés szerinti soľľendben
ülnek az aszta|hoz a gyeľmekek.

15:20 _ 1.8:00 Levegőzés, udvaľi jźńék, a bölcsőđe keľtjében játszanak a gyeľmekek
hazameĺete|is..

Téli napirend

6:00 - Folyamatosan érkezĺek a gyeľmekek. A szülő öltĺjzteti, mosdatja gyermekét.
Kézmosás utźna gyermekek aszobában játszanak

8:00 _ 8:40 Reggeli. Mindig azonos sorrendben tilnek azasńa|hoz a gyermekek.
8:20 _9z40 JźLték a szobában, a gyermekek szÍikség szerint haszná|hatjtk a

flirdőszobát.
9:40 - 9:50 Tizőrai. A reggelizés szerinti sorrendben kapjak meg a gyermekek a

gyümĺilcscitlnđftőt.
9:50 - 10:20 Késziilődés, öltözködés az udvaľi játéI<hoz_ megfelelő idő esetén.
10:00 _ 10:50 Az udvaron játszanaka gyermekek.
10:50 - 11:30 Feljönnek a gyermekek a kertből. Vetkőznek, pelenkźzźs, WC

haszĺźúat,kézmosás.Ebédigaszobában játszanak,
11:30 _Í2z00 Ebéd. Mindig azonos sorľendben iilnek azasńa|hoz a gyermekek.
11:50 _ 14:30 Csendes pihenő.
14:00 _ 15:30 Ébredezési soľrendben kelnek a gyermekek. Pelenkazás, WC

haszná|at, kézmosás. A fiiľdőszoba hasznáIat után a gyeľmekek a szobában
játszanak.

15:30 - 16:10 Uzsonna. A ľeggelizés, a tízőraiztatźs, ebédelés szerinti sorrendben
ülnek azasztalhoz a gyermekek.

16:10 _ 1.8:00 A szobźtban jźńszanak a gyermekek, folyamatosarĺ távozva hazameĺlnek
a gyermekek a bĺjlcsődéből.
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Bölcsődei é|et mindennapj ai
A folyamatos napirenddel kiszámithaÍővá válik gyermekeink számára a goĺďozási műveletek
egymást követése. A legtöbb kisgyermek ľeggeli étkezés előtt érkezik, így szabadon,játékkal
kezdik napjukat.

Étkezés
Reggeliĺetés ideje alatt kérjfü a szülőket, hogy lehetőleg ne zavaqtk a kisgyeľmeknevelőt a

tálalásban. Minden csoportban vanĺrak kisgyermekek, akik még segítséget igénye|nek az
étkezésnél. Az étkezésnél különos gondot fordítunk az esńét1kus tálalásra; például tivegpohár,
porcelán tányér.Igyekszünk helyes tápláIkozási szokásokat megismertetni a gyermekekkel,
évszakokhoz megfelelő élelmet biztosítani a kisgyermekeknek. Minden gyermeknek saját

tempójĺához va|ő időt biztosítunk a nyugodt evéshez. A folyadékpótlásról szükség szerint
folyamatosan gonđoskodunk. A 2,5 - 3 éves koru gyermekeink szívesen ľésú. vesznek az
étkezések előkészítésében. Ünnepi alkalmakkor díszítve megteríttink; péIdául: ünnepi abľosz,
virág vázában, torta gyerýáva|, énekkel köszöntve. Figyelembe vesszük az e|térő kultunák,

vallási szokások miatti étkezési igényeket.

oltcizkĺidés
Kényelmes, kĺinnyen haszná|bató ruhadarabokat kérĹink a szülőktől gyermekęIk szź:mźra.

Külön gondot kell fordítani ľeggelente a kisgyermeknevelőnek a}lhoz, hogy biztosítva legyen
egésznapra a kisgyermek évszakhoz szfüséges öltözéke; például: váltóruha, alsónemű, t<ibb

ńteg ľuha. Fontos, hogy a mozgásban a nlhźľ;at ĺe akadźiyozza a kisgyermekeket.
onállóságuk fejlődéséhez a megfelelő lábbeli és ruhźtzat megváIasńása nagyon sokat segít.

Az o|tozködések kĺizben is sok új ismereteket ad a kisgyermeknevelő a kisgyeľmekek
számára; például: színek, formák, hőmérséklet. Az öltözésre sztnt időt a gyeľmek

fej lettségéhez tudjuk alakítani.

Levegőztetés
Idójáľástól fiiggően igyeksztink a nap folyamán minél több időt az ađvarcn tölteni. Védett,
ĺáľnyékos a szomszéd kertekben lévő dús, zĺild nĺivényzet miatíkellemes, tiszta |evegóju az
udvarunk. 2014. évben töľtént a bölcsőde udvarának felújítása, csobogó és pĺírakapu, továbbá
2 db homokozó került kialakításra. Gumitég|źxa| valamint körben biciklizésre alkalmas
járólappal lett az udvar bebuľkolva.
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Altatás
Csendes pihenő a déli étkezés, illetve a szükség szerinti fürdőszoba haszná|atután kĺjvetkezik.
Minden kisgyermeknek saját jelével ellátott ágya varl. Minden alkalommal azonos helyre
készíti elő számukľa a technikai szemé|yzet az ágyakat. A kisgyermęknevelő szükség szerint
minden kelléket biĺosít a nyugodt alváshoz például: cumi, párna, stb. Segít a gyeľmekek
vetkőzésében; például zokni, cipő levétel. A kisgyermeknevelő rovid mese, csendes ének,
egy-egy simogatás kíséretében a|tatja el a kicsiket, csendet, nyugalmat biaosít a pihenéshez.

Szobatisztaság
A szobatisztaságra való igény vá|toző foľmában és időpontban jelentkezik minden
kisgyermeknél. Lehet hosszas szoktatás és hirtelen e|hatttrozás eľedménye is. Fontos, hogy a
sztilő felé is kĺjzvetítsfü, hogy ne siettessék, és ne kényszerítsék a gyermeket. A bölcsődében
vá|asztási lehetőség van, pelenka, bili, wc között.

Iáték
A gyermek önkéntes tevékenysége a játék. Játékában do|gozza fel élményeit, vágyait. A
kisgyeľmeknevelő sok kérdésre kaphat vźl|aszt a játéktevékenység megfigyelése során. A
gyermekkor legfontosabb, legfejlesztőbb és legnagyobb örömszerző tevékenysége a játék'

Bölcsődei munkánk leghatékonyabb eszköze, amely segíti a kisgyermeket megismertetni az őt
köriilvevő világgal. Elősegíti az érzęImĹ értelmi és szociális fejlődésüket. A kisgyerek
lételeme a mozgás, mely elegendő az oromszerzéshez; ugľálás, csapkodás, hangok kiadása.
Kisgyermeknevelőink feladata a biztonságos nyugodt játék feltételeinek megteremtése.
Segíteni a gyermeket a taľsakkal történő ĺjrĺjmteli együtt jttszásban, Egymástól helyes
viselkedési formákat tanulhatnak meg. Türelmet mutathat meg az egyitt tĺjľténő játék. A
biľtoklás és fulajdonlás helyes elfogadásában is segít. Ezen múveleteket és az időt a
tevékenységben szabadon választhatja meg a gyermek. Fontos, hogy a játékot kíséľje
<jsztönzés, dicséret és ötlętadás a kisgyermeknevelő részérő|. A gyeľmek kéréséľe legyen
me górizv e, me gmutatv a, átadv a a szu|ó számttr a az,,a|kotás,, .

Építés. konstruálás
Gondolkodásra késztető játéktevékenység, ami kihívást is jelent a gyermek száméra.
Sikerélményhez juthat, ha sikeľül az e|gonđolást megvalósítani, de megtanítja a kudarcot
elviselni sikeľtelenség esetén. Mindkét helyzetben szükséges a kisgyermęknevelő helyes
támogatő megÍartása.

95


