JÁTÉKVÁR BÖLCSŐDE
(Férőhely: 74 fő)
1085 Bp. Horánszky u. 21.
T: 06-1-338-4816
jatekvar@bolcsode-bp08.hu
bölcsődevezető: Losoncziné Szabó Judit

Megközelíthetőség:
BKV járművekkel
Intézményünk a Palota-negyed csendes részében található, mely a József körúton közlekedő
4-6-os villamossal és rövid kis sétával könnyen megközelíthető. A Kálvin téri
metróállomásról kulturált, hangulatos utcákon keresztül is könnyen elérhető gyalogosan.
Személygépkocsival
Gépjárművel is be lehet hajtani az utcánkba, amely egyirányú a Bródy Sándor utca felé.
Parkolási lehetőség csak korlátozott számban van az utcában, de megoldható parkolási díj
fizetés ellenében. Azonban a szülő kérésére ingyenes parkolási lehetőséget tudunk biztosítani
reggel 7,30 és 8,00 óra között és 17,00 óra után, melyet a bölcsődevezetőnél lehet igényelni.
Általános bemutatás
A Játékvár Bölcsőde a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék egyik
tagintézményeként üzemel. A bölcsőde 1973 novemberében épült
a Józsefváros Palota negyedében.
A szépen és igényesen felújított bölcsődénkben, három szinten,
74 gyermek ellátása történik.
Minden szinten kettő csoportszoba található, melyek egymás
melletti elosztásban, szükség esetén összenyithatóak, ami tágas
teret biztosít gyermekeink és vendégeink számára közös
karácsonyi, gyereknapi, Anyák napi rendezvényeinken. Minden
szinten szép és tágas átadóban tudják a szülők gyermekeiket át- és
felöltöztetni. Aranyos jelekkel ellátott szekrényekbe mindenkinek
lehetősége van saját ruházatát, szükséges kellékeit bepakolni. Az átadóból közös, nagy
fürdőszobán keresztül közelíthető meg a két csoportszoba.

Csoportszobáinkban szintenként eltérő korosztályú gyermekeket fogadunk normál bölcsődei
ellátásban, illetve csoportszobánként 1-1 kisgyermek részére tudunk biztosítani időszakos
gyermekfelügyeletet. Ez azon családok számára nyújt nagy segítséget, akik heti pár napban,
illetve napi néhány órában nem tudják megoldani kisgyermekük ellátását.
•

Az egyik földszinti csoportszobában 13 kisgyermek gondozását és nevelését végezzük a
Katica Csoportban. A Katica csoportban lévő kisgyermekek két év körüliek. A földszinti
szomszéd csoportszobában, a Gomba Csoportban szintén 13 kisgyermek ellátása
történik, akik 2,5-3 évesek..

•

Az első emeleten található a Lufi Csoport és a Pillangó Csoport, ahol 12-12 fő két év
körüli kisgyermek napközbeni ellátásáról gondoskodunk.

•

A második emeleten található két csoportszobánknak életkor szerint kicsi az eltérése, de a
Napocska Csoportban a már tipegő gyermekeink vannak. A napirendjük kissé eltér a
földszinti és első emeleti csoportszobáktól. Szintén eltérő napirenddel működik a
szomszédos szobában a Szivárvány csoport, ahol a csecsemőkorú gyermekek ellátását
végezzük.

Személyi feltételek
Földszinti egység
5 kisgyermeknevelő

1

technikai dolgozó
1

1.emeleti egység
4 kisgyermeknevelő

1

technikai dolgozó

tejkonyhai

technikai

dolgozó

2.emeleti egység
5 kisgyermeknevelő

1 technikai dolgozó

Konyha
1 szakácsnő

1 szakácsnő

Iroda
1 bölcsődevezető

1 kisgy.nev. vez. helyettes

1 élelmezésvezető

Mosoda
1 mosónő
A gyermekek étkeztetésében egy élelmezésvezető és kettő szakácsnő vesz részt, akik minden
nap nagy odaadással és szeretettel készítik az apróságok számára a finom és egészséges
ételeket.
A csoportszobákon és átadókon, illetve közös helyiségeken kívül helyet kapott még az
épületben egy iroda, raktárhelyiségek, öltöző helyiségek, valamint a harmadik szinten egy
főzőkonyha. Az előkészítő konyhák, élelmiszerraktár, étkező és szintén ezen az emeleten
üzemel a bölcsőde mosodája, mely biztosítja a gyermekeink és dolgozók számára a tiszta
ruházatot és textíliákat.

Bölcsődénk fennállása óta a nyolcadik
kerület egyetlen olyan intézménye, ahol
a
gyermekek
altatása
évszaktól
függetlenül a délutáni altatás fedett
teraszon, szabad levegőn történik -5oCig. Nagyon szélsőséges időjárás, vagy
ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén az
altatás a csoportszobákban történik. A
gyermekeink és a szüleik körében is
nagyon kedvelt a kint altatás, amely
nagyban hozzájárul a gyermekeink
immunrendszerének az erősödéséhez.
Sokkal több időt tölthetnek így a
kellemes, szabad levegőn, ezáltal biztosítva van számukra a megfelelő mennyiségű levegőzés.
Minden kisgyermek számára biztosított a meleg, téli overall, puha kis takaró és ezeknek a
tisztán tartását is a bölcsődében végzik.
Bölcsődénk belső udvara hatalmas fákkal
övezett, utcazajtól védett, részben biztonságos
burkolattal és természetes fűvel fedett. Az udvar
nagy részén színes gumitégla található, mely
kisgyermekeink biztonságos mozgása érdekében
védelmet nyújt az esetleges apróbb balesetektől.
Dimbes-dombos udvarunk lehetőséget adott egy
rövid kis motorozásra és biciklizésre kiválóan
alkalmas
lejtős
pálya
kiépítésére.
Kisgyermekeink
örömmel
és
boldogan
használják ki ezt a lehetőséget. Homokozónk
nagy mérete sok kisgyermek számára nyújt
lehetőséget a közös homokozásra, ahol
„finomabbnál
finomabb”
homoktorták,
fagylaltok és sütemények készülnek.
Az udvarunk műfűvel borított részén található egy fából készült mászó fal és csúszda
kombinációja,
mely
nagyban
hozzájárul
kisgyermekeink
mozgásfejlődéséhez,
egyensúlyérzékük fejlődéséhez és a lépcsőn való biztonságos közlekedés elsajátításához. A
babaházikót is nagy örömmel veszik birtokba, mivel magassága és méretei teljes mértékben
megfelelnek a 2-3 éves korosztály igényeinek. Udvarunkon egy rugós nyuszi is található,
melyet az egész nap folyamán felváltva állandóan jókedvűen használnak.
Kisgyermeknevelőink a hatalmas udvar lehetőségeit jól kihasználva sok mozgásos játékkal és
mozgással kísért mondókával teszik színesebbé az apróságok mindennapjait. 2014 év végén
került átadásra egy pancsoló, melyet a nyári meleg napokon gyermekeink nagy-nagy örömmel
felszabadultan vettek birtokba, ezáltal is kellemesebbé téve a bölcsődében töltött forró nyári
napokat. Az időjárástól függően gyermeknapi rendezvényünket és bölcsődei elköszönő
délutánunkat is a szabad levegőn, kellemes környezetben tudjuk a gyermekeinkkel és
szüleikkel közösen eltölteni.
Az ellátandó célcsoport és az ellátási terület jellemzői

Bölcsődénk Józsefváros frekventált részén található, vonzáskörzetünk a Palota-negyed és a
Kálvin térhez közeli utcák. Tömegközlekedéssel és autóval egyaránt jól megközelíthető, de
mégis a város zajától csendes helyen található intézményt.
Bölcsődénkbe 6 hónapos kortól tudjuk biztosítani a gyermekek napközbeni ellátását.
Gyermekeink átlag életkora másfél-két év körül van. A hozzánk járó gyermekeke nagy része
magyar anyanyelvű és van több külföldi, de Magyarországon tanuló szülő is, akik az egyetem
közelsége miatt a mi bölcsődénket választották.
A környezetünkben élő és hozzánk járó családok kisebb hányada létminimum alatti
jövedelemből él, nagy része polgári életet él, biztonságos anyagi háttérrel rendelkezik. A
család anyagi helyzetétől függetlenül mindent megteszünk azért, hogy a gyermekek
mindennapjai élményekkel gazdagok és mozgalmasak legyenek, mert mi tudjuk, hogy a
szülők legféltettebb kincsüket, Gyermeküket bízzák ránk.
A kisgyermeknevelők szakmai felkészültsége
Kisgyermeknevelőink képzettségét tekintve diplomás csecsemő- és kisgyermeknevelők,
felsőfokú szakképzett csecsemő- és gyermeknevelő-gondozók, illetve OKJ bizonyítvánnyal
rendelkező kisgyermekgondozó-nevelők.
Fontos elvárás a kisgyermeknevelőinkkel szemben, hogy fizikailag, szellemileg teherbíróak
legyenek, érzelmileg kiegyensúlyozottan, igényesen, lelkiismeretesen, tudatosan dolgozzanak.
A figyelem, a koncentrálás képességének megosztása, jó manuális készség, megfelelő
kommunikációs képesség szintén lényeges. Fontos ezeken kívül az is, hogy őszintén szeresse
a gyermekeket, legyen türelmes, megértő a rábízott gyermekekkel.
A fővárosban és a kerületben egyaránt folyamatosan lehetősége van a kisgyermeknevelőknek
szakmai továbbképzésekre. Nagy segítséget nyújtanak mindennapi munkájuk során, sok új
információval és tapasztalattal bővítve a csoportban végzett tevékenységeiket.
Kisgyermeknevelőink szakmailag jól képzett szakemberek, elkötelezettek és elhivatottak
munkájuk végzésében.
A bölcsődei élet megszervezésének szempontjai
A bölcsődei nevelés-gondozás csak akkor lehet sikeres, ha a család és a bölcsőde kapcsolata
jó. Egyenrangú partnerként közös a cél, a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése. Fontos a napi
kapcsolattartás, a felmerülő nehézségek megbeszélése. Amennyiben a szülő igényli, lehetőség
van nevelési tanácsadásra is.
A szülőkkel való kapcsolattartás többféle csatornán keresztül működik:
- családlátogatás
- beszoktatás
- napi gyermek-átadások során
- szülői értekezlet
- szülőcsoportos beszélgetések
- fejlődési és üzenő füzet
- nyílt napok
- szervezett családi programok
- a szülő kérésére megfigyelési lehetőség biztosítása a csoportszobában
A csoportjainkban „saját kisgyermeknevelő” rendszer működik, mely azt jelenti, hogy a
személyi állandóság jegyében egy kisgyermeknevelőhöz tartozik a csoportba járó gyermekek

egy része, ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a fejlődési naplóját, törzslapját.
Amikor mindkét kisgyermeknevelő a csoportban van, akkor idejét elsősorban a „saját”
gyermek gondozására, nevelésére fordítja, így több figyelem jut minden gyermekre, az egyéni
igényekre, egyénileg átsegítve a gyermeket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken.
Szintén az állandóság és biztonság megteremtése érdekében a gyermekek számára jól
szervezett és rugalmas napirendet alakítottunk ki. Ez biztosítja a gyermekek igényeinek a
kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozást. A csoport életének áttekinthetősége, belső
nyugalmának biztosítása a cél. A napirend mindig függ a gyermekek életkorától,
fejlettségüktől, befolyásolják az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és a bölcsőde nyitva
tartása. Kialakításánál figyelembe kell venni a kisgyermeknevelők, a kisegítő személyzet
munkájának összehangolását, a gyermekek otthoni életritmusának lehetőség szerinti
figyelembevételével.
Napirend
Földszinti és első emeleti csoportszobák
0600 - 0800
0800 - 0830

0830 - 1000
945 – 1000
1000 - 1100
1100 – 1120
1125 - 1200
1200 - 1430

1430 - 1500
1500 - 1530
1530 - 1745

Gyermekek érkezési sorrendben történő bevétele a saját csoportszobába
Reggelihez készülődésig szabad játék
Szükség szerinti WC-használat, pelenkacsere, kézmosás
Reggeli
A gyermekek a beszoktatás sorrendjének megfelelően név szerint szólítva
ülnek asztalhoz.
(A gyermekek bevétele a reggeli időtartama alatt szünetel.)
Később érkező gyermekek bevétele
Szabad játék időjárástól függően az udvaron vagy a csoportszobában
Tízórai
Kisgyermeknevelő által felkínált játéktevékenységek (vizuális, zenei,
mozgásos, anyanyelvi)
Ebédhez készülődés
Gondozási műveletek a fürdőszobában
A csoportszobában szabad játéktevékenység, mesehallgatás
Ebéd
A gyermekek a beszoktatás sorrendjének megfelelően név szerint szólítva
ülnek asztalhoz.
Kint alváshoz készülődés
A beszoktatási sorrendben az időjárásnak megfelelően való öltözködés
(Pulóver, sapka, overall)
Csendes nyugodt légkör biztosítása a szabad levegőn történő alváshoz.
Az ébredés sorrendjében a gyermekek vetkőztetése és fürdőszobai
gondozási műveletek elvégzése.
Uzsonna
A gyermekek a beszoktatás sorrendjének megfelelően név szerint szólítva
ülnek asztalhoz.
Szabad játék a szülők megérkezéséig.

Napirend
Második emeleti csoportszobák – csecsemőkorúak

0600 - 0800
0800 - 0830

0830 – 930
930 – 945
945 -től
1000 – 1045
1045 – 1115
1115 - 1200

1200 - 1430

1430 - 1500
1500 - 1530

1530 - 1745

Gyermekek érkezési sorrendben történő bevétele a saját csoportszobába
Reggelihez készülődésig szabad játék
Szükség szerinti WC-használat, pelenkacsere, kézmosás
Reggeli
A legfiatalabb, még ölben evő kisgyermekek étkeztetése.
A többi gyermek a beszoktatás sorrendjének megfelelően név szerint
szólítva ül asztalhoz.
(A gyermekek bevétele a reggeli időtartama alatt szünetel.)
Később érkező gyermekek bevétele
Szabad játék időjárástól függően az udvaron vagy a csoportszobában
Tízórai
A 15 hónapnál fiatalabb gyermekek igény szerinti altatása a teraszon.
A lefekvés előtt fürdőszobai gondozási műveletek időjárásnak megfelelő
öltöztetés és a pihenés biztosítása.
Kisgyermeknevelő által felkínált játéktevékenységek (vizuális, zenei,
mozgásos, anyanyelvi)
Ebédhez készülődés
Gondozási műveletek a fürdőszobában
A csoportszobában szabad játéktevékenység, mesehallgatás
Ebéd
A legfiatalabb, még ölben evő kisgyermekek ebédeltetése.
A többi gyermek a beszoktatás sorrendjének megfelelően név szerint
szólítva ül asztalhoz.
Kint alváshoz készülődés
A délelőtt nem alvó gyermekek alvási feltételeit teremtjük meg elsőként. Az
időjárásnak megfelelően öltöztetjük és fektetjük le őket.
(Pulóver, sapka, overall)
Csendes nyugodt légkör biztosítása a szabad levegőn történő alváshoz.
A csecsemőkorúak ébredés után már a csoportszobában pihenhetnek és
tevékenykedhetnek.
Az ébredés sorrendjében a gyermekek vetkőztetése és fürdőszobai
gondozási műveletek elvégzése.
Uzsonna
A legfiatalabb, még ölben evő kisgyermekek étkeztetése.
A többi gyermek a beszoktatás sorrendjének megfelelően név szerint
szólítva ül asztalhoz.
Szabad játék a szülők megérkezéséig.

A bölcsődei élet mindennapjai
A bölcsődénk gondozásának és nevelésének célja, hogy a hozzánk járó gyermek testi-lelki
harmóniáját, kiegyensúlyozott fejlődését biztosítsuk. A személyi és tárgyi feltételek
megteremtésével lehetőséget adunk a kisgyermekeknek, hogy érdeklődésüknek megfelelően
ismerkedhessen környezetükkel. Viselkedési mintát és segítséget nyújtunk a személyiségük
optimális fejlődéshez. Célunk, hogy a bölcsődei életük minél színesebb, ingerekben
gazdagabb és családias hangulatú legyen.
A bölcsődei nevelést, gondozást a szakmai szabályoknak megfelelően, mindig a gyermek
egyéni igényeit figyelembe véve végezzük.

A gondozás során az elsődleges cél a gyermek testi szükségleteinek kielégítése és a
bensőséges interakciós helyzet kialakítása a nevelő és a kisgyermek között. Lényeges az
elegendő idő és figyelem biztosítása, melynek során a gyermeknek lehetősége van a
gyakorlásra és a folytonos kommunikálásra.
Tevékenységi formák
A gyermekek mindennapjait a bölcsődében változatos tevékenység jellemzi. A nap nagy
részét szabad játék tölti ki, de bekapcsolódhatnak a nevelők által tartott különféle
foglalkozásokba is. Mindezek során kisgyermeknevelőink törekednek a megfelelő,
szeretetteljes érzelmi nevelésre, a szocializáció segítésére, az egészséges életmódra nevelésre
(főként a gondozási műveletek közben), a hagyományok ápolására, illetve az elmélyült
nyugodt játék megteremtésére.
A tevékeny, aktív együttlét legintenzívebb a kisgyermeknevelőkkel. Az önállósodás
feltételeinek megadásával, a nevelés eszközeinek, a bátorítás, támogatás, biztatás, figyelmes
segítségadás alkalmazásával a gyerekek egyre bátrabbak a különböző tevékenységekben.
Fontos, hogy mindig az életkoruknak megfelelő tevékenységekbe/alkotásokba tudjuk őket
bevonni számukra új és érdekes lehetőséget biztosítsunk, teret és időt adjunk az önálló
alkotásra is.
Célunk, hogy a gyermek a külső világot, élő és élettelen környezetünket minél jobban és
tevékenyebben megismerhesse. Úgy véljük, hogy ez, mivel átszövi egész életünket, fontos a
gyermekek tudásgyarapítása, helyes szokáskialakítása, a környezet szeretetére és tiszteletére
való
nevelése
érdekében.
Igyekszünk
személyes
példamutatással,
sokszínű
témafeldolgozással, nagy odafigyeléssel, elkötelezettséggel biztosítani, hogy a bölcsődénkbe
járó gyermekek életkoruknak megfelelően megismerjék, megszeressék szűkebb-tágabb
környezetüket, vigyázzanak azok értékeire és biztonsággal eligazodjanak benne. Törekszünk
arra, hogy a gyermekeket olyan hatások érjék, amelyek a környezetük felfedezésére,
rácsodálkozására ösztönzik. Mindezeket különböző, előre megtervezett, tematikusan
felépített, figyelemfelkeltő, élvezetes, de a gyermekek számára szabadon választható
foglalkozásokon keresztül igyekszünk megvalósítani a szabad játékon, általános nevelési
helyzeteken kívül is. Beszélgetéseken, képnézegetéseken, a környezet 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 kialakításakor figyelembe vesszük az adott csoportba járó gyerekek
életkorát, érdeklődési körét, az adott évszakot, ünnepeket. A foglalkozásokat a gyermekek
igényeihez és napirendjéhez igazítjuk, abba beleágyazva tervezzük. Minden napon más féle
módon közelítjük meg az aktuális témát, ismerkedünk meg vele. Mindenképp fontos
kihangsúlyozni, hogy egy-egy foglalkozás keretében megismertetett játék nem csak az adott
napon jelenik meg, hanem a gyermek kérésére a szabad játék során bármikor, hiszen egy-egy
mesét, verset, játékot sokszor akarnak játszani, az ismétléseken, utánzáson keresztül sajátítják
el a számukra új és érdekes dolgokat. Egy-egy ilyen foglalkozás hossza nem túl terjedelmes,
ezt a gyerekek érdeklődése határozza meg leginkább. A foglalkozások menetét is alakítják a
gyerekek hangulatuktól, érdeklődési körüktől vezetve, illetve a foglalkozás fajtáját is. Hiszen,
ha a csoport elmélyülten játszik például, vétek ezt megzavarni egy vezetett játékkal, vagy ha
izgő-mozgó, aktív, nagymozgást igénylő napja van a csoportnak összességében nézve, szintén
nem túl szerencsés egy asztali foglalkozás, jobban fognak élvezni és több kedvük lesz
valamilyen nagymozgásos játékhoz, játékos testneveléshez.

Környezet tevékeny megismerése
A délelőtti játékidőben beszélgetéssel, témafelvezetéssel, az időjárásnak vagy a közelgő
ünnepnek megfelelőtémával való ismerkedéssel foglalkozunk képek, játékok, vagy maga a
természet segítségével. Bevezettük a heti témánkat, hisz eköré fog szerveződni a többi
programunk is. Szeretetteljes, megértő, gyermekekre figyelő környezetben a gyermekekkel
közösen alakítjuk az adott programot, legyen szó könyvnézegetésről, falevél-szedegetésről,
bármiről. Igyekszünk különböző beszédfejlődést elősegítő gyakorlatokkal megtűzdelni és még
élménydúsabbá tenni a programot és ezáltal a gyermekek napját.
Vizuális nevelés
„Amit hall a gyermek, azt elfelejti, amit lát már inkább megjegyzi, de amiben ő maga is
tevékenyen részt vesz, az bevésődik emlékezetébe.”
(Kodály Zoltán)
Vizuális foglalkozást is kínálunk a gyermekeknek, mely során valamilyen kreatív tevékenység
(ragasztás, vágás, agyagozás, gyurmázás, stb.) által ismerkedünk a felvetett témával.
A kéz bonyolultabb finommozgásai nem veleszületettek, hanem tanultak, tehát fejleszthetőek.
Engedjük, ösztönözzük őket az alkotásra, többféle játéktevékenységet is biztosítva számukra.
A foglalkozások alkalmával nagyon sok természetes anyagot használunk, mellyel bővül
ismeretük és szókincsük. Például gesztenye, makk, falevél, gyümölcsök).
-

Agyagozás: Több alkalommal is lehetőséget biztosítunk gyermekeink számára az
agyaggal való megismerkedésre. Kézbe vehetik, megtapasztalhatják színét, állagát,
formázhatóságát. Az elmúlt évben is volt rá lehetőség, hogy a kisgyermeknevelő a
gyermekekkel közösen használja, mely nagy öröm volt számukra, hogy ők a piszkos,
„sáros” kezükkel dolgozhattak, labdákat, kígyókat formázhattak és örömmel mutatták
meg egymásnak.

-

Gyurmázás: Gyurmázásra az év minden szakában lehetőséget biztosítunk gyermekeink
számára. Több féle változatot is felhasználunk a mindennapi tevékenységek során (natúr
gyurma, színes gyurma, főzött gyurma). A gyurma lehetőséget biztosít a finommotorika
fejlesztésére, az aprólékos mozdulatok finomítására, színekkel való ismerkedésre, és a
szabad formázás lehetőségére.

-

Tépés, ragasztás: Szalvétából és színes krepp papírból is örömmel tépkednek az
apróságok, amelyből több-kevesebb sikerrel pici golyókat sodornak. Magvakkal,
babszemmel, sárgaborsóval, kukoricával, különböző természetes anyagokkal és
termésekkel képek és állatok készülnek a csoportokban. Például madáretető, süni. Egy-

egy évszakhoz kapcsolódóan ragasztással képeket is készítenek, például hóember, nyuszi,
Anyák napi szívecske, szőlő.

-

Gyümölcsnyomdázás: Ezt a tevékenységet többféle gyümölccsel és ruhából könnyen
kimosható festékkel, örömmel végzik. Például félbevágott citrom zöld színnel, alma
pirossal, félbevágott körte sárgával.

-

Vágás: A gyermekek mindennapi tevékenységébe beletartozik a színezés és festés. A
számukra tetsző formákat kisméretű ollóval gyakran próbálják kivágni, mely
nagymértékben segíti a szem-kéz koordináció fejlődését.

A gyermekekkel végzett közös alkotások élmény dússá teszik mindennapjaikat és a szülőkkel
töltött közös délutánon is van lehetőségünk a fenti tevékenységeket közös programmá
alakítani, melyen még aktívabban tevékenykednek szüleik segítségével.
Játékos testnevelés
Főként télen, mikor a szobában töltjük a nap
nagy részét, de jobb időben az udvaron is
nagy élményt nyújt a gyerekeknek a közös,
játékos, mondókás mozgás, melynek során
megismerik, megszeretik így később,
idősebb korukban is szívesebben, nagyobb
eséllyel iktatják be a napirendjükbe az
egészség
megőrzése
érdekében.
A
foglalkozás során bemelegítünk, majd az
intézményünkben
található
WESCO
eszközök segítségével tudjuk a mozgásos
foglalkozásokat érdekessé és színesebbé
tenni. Nagymértékben hozzájárulnak a
gyermekek nagy- és finommozgásuk, illetve egyensúlyérzékük fejlődéséhez. Az eszközök a
csoportszobában biztonságosan és jól használhatóak. Ezek a foglalkozások nagyon kedveltek
a kisgyermekek számára. A foglalkozás végén kisebb tárgyakkal tesszük érdekessé a mozgás
levezetését, visszavezetését a szabad játékba. Ilyen például a babzsák, szivacslabda, hullahopp
karika. A mozgás végig mondókával vagy akár kerettörténettel kísért, mely még inkább
fokozza a gyerekek részvételi kedvét.

Irodalmi és anyanyelvi nevelés
Az irodalmi és anyanyelvi nevelés keretein belül mind a tervezett foglalkozások alkalmával,
mind azokon kívül igyekszünk igényes, korosztálynak megfelelő meséket, verseket,
mondókákat ismertetni meg a gyermekeinkkel.
Mesehallgatásra a gyermekeknek a nap folyamán bármikor van lehetőségük. Igény szerint a
meseolvasó sarokba félrevonulva az általuk választott vagy kért mese felolvasására többször
is van lehetőség a mindennapokban. Igyekszünk évszakhoz, ünnephez vagy a csoport
mindennapi eseményeihez kapcsolódó meséket választani, felkínálni a gyerekeknek, ezáltal is
gyarapítva tudásukat, illetve segíteni a számukra még érthetetlen dolgok feldolgozását.
A mondókázást a mindennapi életünkbe, a játéktevékenységekbe és a gondozási műveletekbe
is beillesztjük, ezáltal bővítve a szókincsét, fejlesztve a ritmusérzékét. Ezáltal is közelebb
kerül a kisgyermek a kisgyermeknevelőhöz és az utánzásra alapozva elsajátítja a számára
érdekes mondókákat és versikéket.
A gyerekek nagy örömmel hallgatnak, mondogatnak, koruknak megfelelő, rövidebb verseket
is, melyeket kérésükre gyakran ismétlünk, míg a végén már velünk együtt mondogatják
azokat.
Mindezeket gyakran eszközök, bábok használatával tesszük színesebbé, de egyfajta rituálét
teremt a mesetarisznya, a mesedoboz használata is, melyből a gyerekek szeme előtt
bukkannak elő szerethető figurák és kedves tárgyak, eszközök, bevezetve vagy akár el is
játszva a mesét, verset, mondókát.

Végh György: Kleofás, a didergő kis tojás
Zenei nevelés
A zenei nevelés terén szintén törekszünk az igényes dalanyag
kiválasztására, mely hangterjedelmében, zeneiségében megfelel az
adott korosztálynak. Ezen kívül ritmusgyakorlatokkal, hangszerekkel
való ismerkedéssel tesszük változatosabbá, színesebbé a gyermekek
bölcsődében töltött idejét. „Zenedobozunkba” örömmel kukucskálnak
be és veszik elő, hogy kipróbálhassák a különböző fajtájú
hangszereket, dobokat, csörgődobokat, csörgőket, xilofonokat,
esőbotokat, cintányérokat, triangulumokat. Énekkel vagy ritmikus
mondókával kísért játékokat játszunk. Használjuk a tenyerünket,
talpunkat is tapsolásra, dobogásra különböző ritmusok mentén. A
kislányok előszeretettel használják pörgős kis szoknyáikat a táncos
elemek megjelenítéséhez.

Heti programtervezet példaképp – természetre / hagyományra koncentrálva
Témakör: A csapadék fajtájának változása – Az eső
Évszak: tavasz
Korcsoport: 3 év

Nap
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök
Péntek

Megközelítés
Téma
módja
Környezet
Csapadék
tevékeny
fajtájának változása
megismerése (Mellékletek: 5. sz.
kép)
Vizuális
Agyagozás
nevelés
(Mellékletek: 6. sz.
kép)
Játékos
testnevelés

Bújások, hajolások,
kúszások
(Mellékletek: 7. sz.
kép)
Irodalmi
Szutyejev: A
nevelés
gomba alatt
Zenei nevelés Ritmusgyakorlatok,
hangszerrel
ismerkedés
(Mellékletek: 8. sz.
kép)

Vázlat, eszközök, jegyzetek
-

Az eső imitálása
szerepe
hatása

-

Víz (eső) és a föld
vizezés
sarazás
formázás
Bemelegítés
Kúszás, bújás, hajolás eszköz
segítségével ( alagút, „kapu”
Körjáték (bújj, bújj zöld ág)
mesekönyv, képek

-

-

-

Témakör: Húsvéttal való ismerkedés 1. hét
Évszak: tavasz
Korcsoport: 3 év

Esik az eső, hajlik a vessző,
haragszik a katona, mert
megázik a lova.
Ess, eső, ess,
Három hétig ess!
Hullj a rétre,
A vetésre,
Ess, eső, ess!
Csipp csepp csepereg
Villám csattan megered
Zápor függöny zuhatag
Fut a felhő süt a nap
Jött ment jót esett
Fűnek fának jólesett.
Hangszerek

Nap
Hétfő

Megközelítés
módja
Környezet
tevékeny
megismerése

Téma
Húsvéti
hagyományokkal
való ismerkedés

Vázlat, eszközök, jegyzetek
-

Kedd

Szerda

Vizuális
nevelés

Játékos
testnevelés

Testséma játék
nyuszival
(Mellékletek: 9.
sz. kép)

-

Ugrások
(Mellékletek: 10.
sz. kép)

-

-

-

Csütörtök

Irodalmi
nevelés

Péntek

Zenei nevelés

Végh György:
Kleofás, a didergő
kis tojás
(Mellékletek: 11.
sz. kép)
Hangszerekkel
való ismerkedés,
ének

-

-

Locsolóvers – példa, miért?
hogy? – kép is!
Tojásfestés, tojásadás – ki –
kinek? – kép vagy valódi példa
Nyuszi
kapcsolódása
a
húsvéthoz ( mindenki hoz saját
plüssnyulat,
megismerés,
beszélgetés, majd levezető játék
velük)
Papírból nyúl testrészek –
összeragasztani
Aki még szeretne (levezetés) –
színes tojásokkal díszíteni a
képet
Eszköz: hullahopp karika
Mondóka: „Nyuszi fülét…”;
„Felmászott a nyúl a fára..”
gyakorlat:
Bemelegítés,
fő
ugrások eszközzel, levezetés,
átvezetés
játékba
plüss
nyulakkal
Eszköz:
Színes
tojások,
plüssnyúl

Hangszer: csörgők
„Nyuszi Gyuszi…”
„Hová mégy te, …”

Tevékenységekben megvalósuló „tanulás”
A gyermeki tanulás alapvető formája a bölcsődés korban az utánzás. A tanulási folyamat a
játékos jelleg dominálásával a spontaneitásra, az önkéntelen figyelmére épülve alakul ki.
Folyamatosan jelen van bölcsődei lét minden színterén, nemcsak a tevékenységekbe ágyazott
ismeretszerzés során valósul meg, a gyermek folyamatos megfigyelésére épül. A gyermeket
kíváncsisága, nagyfokú mozgásigénye irányítja ezért fejlesztése az egész bölcsődei nap
folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, a kisgyermeknevelő
által kezdeményezett legkülönbözőbb tevékenységi formákban valósul meg.
Kisgyermeknevelőink feladata, hogy a tevékenységekhez megteremtse a megfelelő
feltételeket, a támogató- és biztonságos környezetet, a kellemes, barátságos légkört. Fontos,
hogy az eszközöket előre kikészítse, ezek esztétikusak és megfelelő számúak legyenek.
Lényeges, hogy a nevelő nyitott legyen a gyermekek jelzéseire, igényeire, élményeire,
motiválja őt.
Jogok és érdekvédelem
A személyiségi jogok védelmének elve

A bölcsőde minden dolgozója a gyermekek személyi adatait bizalmasan kezeli, betartja az
adatvédelmi törvényben előírtakat, a gondozott gyermekek és szüleik személyiségi jogait
védi, tiszteletben tartja. Az intézményi titkot megőrzi, munkájáról tájékoztatást, felvilágosítást
csak közvetlen felettese engedélyével adhat.
A gyermeknek joga van:
- testi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólététét biztosító, saját családi környezetében történő
nevelkedéshez,
- segítséget kapni a saját családjában való nevelkedéshez, személyiségének
kibontakoztatásához,
- fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások elleni védelemre,
- az emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással, az elhanyagolással és az
információs ártalommal szembeni védelemhez.
A gyermeki jogok védelme minden olyan személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével,
gondozásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.
A szülő jogosult és köteles arra, hogy a gyermekét családban gondozza és a gyermekek
szükségleteinek megfelelő feltételeket (pl. lakhatás, étkezés, ruházattal való ellátás) biztosítsa.
Kapcsolattartás más intézményekkel
A bölcsőde az eredményes működés érdekében kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Központtal, a
védőnőkkel, a Gyámhivatallal, az óvodákkal.

