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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2022/2023. évi munkatervéről 

 
A gondozási év indulása előtt az intézményvezető az alkalmazotti közösséggel egyeztetve 
elkészítette a 2022/2023. gondozási év munkatervét, amelyben a kiemelt célok és feladatok 
mellett az éves program- és eseménytervet is elfogadta a munkatársi közösség. 
Regős Zoltánné Intézményvezető asszony megküldte az Önkormányzat részére a bölcsőde 
a 2022/2023. évre vonatkozó munkatervét és kéri annak elfogadását. 

A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2022/2023. évre vonatkozó munkaterve az előterjesztés 
melléklete. 
 
 
Biatorbágy, 2022. szeptember 14. 
 
 
 
 
        Tarjáni István s.k. 
           polgármester 
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Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi 
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Iktatószám: K 109 / 2022. 

 

 

Munkaterv 
 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat 

 GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 

 

 

 

„Ha semmi mást nem 

adsz a gyermekednek, 

csak példát, akkor már 

sokat adtál.” 

(Seneca) 

 

2022-2023-as nevelési év  
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Munkaterv 

Június        

• A bölcsődei élet - tervezet 

• Ismerkedés 

• Tájékozódás az épületben 

• Felnőttek az épületben 

• Emberi tevékenységek – foglalkozások 

• Nyári időjárás és öltözködés 

Július        

• Nyári foglalkozások -tervezet 

• Nyári munkák a  határban 

• Nyári zöldségek és gyümölcsök 

• Nyári sportok és tevékenységek 

• A növényekről való gondoskodás 

Augusztus         

• A környező világ - tervezet 

• Természetvédelem 

• Az élő és élettelen természet 

• Mi miből készül 

• Játékok és segédeszközök 

Szeptember 

• Az évszak - tervezet 

• Az évszak és annak jellemző vonásai 

• Az őszi természet – fák, lomblevelűek, tűlevelűek 

• Az őszi gyümölcsök 

• Az őszi zöldségek 
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Október 

• Az ősz - tervezet 

• Az őszi időjárás 

• Az őszi öltözködés 

• Az erdei állatok - tervezet 

• Az erdei és vadállatok 

• Az állatkertben élő állatok 

November     

• A család - tervezet 

• A család és a családtagok 

• Az emberi test 

• Az egészséges és az egészségtelen élelmiszerek 

• Az egészségvédelem - tervezet 

• A betegségre utaló jelek – orvos, orvosságok 

December 

• A Mikulás-ünnepély és a fenyőfaünnep - tervezet   

• Várjuk a Mikulást 

• A karácsonyt megelőző időszak szokásai 

• Itt a karácsony 

Január 

• A tél - tervezet 

• A téli természet 

• A téli időjárás és öltözködés 

• A téli sportok 

• Az állatokról való gondoskodás télen 
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Február 

• A farsang - tervezet 

• Farsangi szokások 

• Álarcok készítése – álarcosbál 

• A színek világa és a formák - tervezet 

• Az alapszínek 

• Az alapvető mértani alakzatok 

Március 

• A közlekedés - tervezet 

• A közlekedési eszközök 

• A vízi közlekedési eszközök 

• A légi közlekedési eszközök 

• A szárazföldi közlekedési eszközök 

• A háziállatok - tervezet 

• A háziállatok megnevezése 

• A háziállatok élete és kicsinyei 

Április 

• A tavasz - tervezet 

• A tavaszi természet 

• A növényekről való gondoskodás – veteményezés a kertben 

• A tavaszi virágok 

• A tavaszi időjárás, öltözködés 

• A húsvéti ünnepek 

Május 

• A mesék világa 

• Az állatmesék 

• A királymesék és a hercegnők 

• Mesék, történetek a mindennapi életből 
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Tevékenységek 

 

Játék 

 

 

A gyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége. A játék az az út, mely a 

gyermeket a világ megismeréséhez vezeti, ezért elsődlegesnek tartjuk, hogy minden 

tevékenységünket a játékosság hassa át. Elősegíti a testi, értelmi, érzelmi és a szociális 

fejlődést. A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek biztosításával és nevelői magatartásával 

támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A gyermek igényeitől és a 

helyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, 

javaslataival színesíti. A többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a 

társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését. 

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szabad játék minden nap hosszan és zavartalanul 

megvalósulhasson, a gyermek a játékot addig játszhassa, amíg érdekes, amíg örömet szerez. 

 

Zenei nevelés 

 

A kicsinyek zenei nevelésének célja, hogy a gyermekek zenei érdeklődését felkeltse, 

érzékennyé tegye a környezet hangjai iránt, és az énekes játékkal, az együtt éneklés örömével 

érzelmeit gazdagítsa. A zenei nevelés feladata a bölcsődében, hogy a gyermeket a magyar 

mondókákkal, énekes játékokkal megismertesse, a dalolással kedvet keltsen és mintát adjon 

az önkéntes utánzásra, spontán dúdolgatásra, énekelgetésre. Bölcsődénkben a zenei nevelés 

kiemelkedő színvonalú. Ez a tevékenység a nap folyamán többször is megjelenik és mindig 

játékos mozgással kapcsolódik össze. A különböző játéktevékenységekhez, az időjáráshoz, 

napszakokhoz, ünnepekhez társítjuk. Különböző hangszereket ( furulya, gitár, xilofon) is 

megszólaltatunk. A ritmushangszerekkel való “zenélés” a gyermekek kedvenc tevékenységei 

közé tartozik, minden nap igénylik az együttes megszólaltatást. Mivel a kisgyermek számára 

az élő zene, a  hangja, a kisgyermeknevelő mosolya, az érintése, ölelése a legfontosabb, ezért 

sok ölbeli játékot játszunk ( lovagoltatók, hintáztatók, sétáltatók, altatók, kéz-kar-láb játékok), 

amit sokszor ismétlünk. Az egyszerű mozgással kísért ölbeli játékok nagy részét a magyar 
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népi mondókák közül válogatjuk össze. A mondóka és dalanyagunk a gyermekek életkorához 

igazodik. A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt mondókázás, éneklés, 

zenehallgatás pozitív érzelmeket keltenek, örömélményt, érzelmi biztonságot adnak a 

kisgyermeknek. Segítik az anyanyelv, a zenei anyanyelv elsajátítását, a személyiség 

fejlődését, hozzájárulnak a kisgyermek lelki egészségéhez, a csoportban a derűs, barátságos 

légkör megteremtéséhez, valamint a hagyományok megismerését és tovább élését. 

 

Mese, vers 

 

A mesék, versek világa az anyanyelvi nevelésnek az egyik legfontosabb eszköze. A 

mesehallgatás a gyermekek egyik legtermészetesebb igénye, lételeme. A vers, mese nagy 

hatással van a kisgyermek érzelmi, értelmi (ezen belül beszéd, gondolkodás, emlékezet és 

képzelet) és szociális fejlődésére. A versnek elsősorban a ritmusa, a mesének pedig a tartalma 

hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. Mesehallgatás során bővül a szókincsük, 

fejlődik a beszédkészségük. A mesélés, verselés, képeskönyv nézegetés bensőséges helyzet, 

amely a kisgyermek számára érzelmi biztonságot ad. Bölcsődénkben a népmeséknek és a 

gyermekirodalmi műveknek egyaránt helye van, melyet nagy odafigyeléssel válogatunk 

össze. Saját mesét is írtunk a gyerekek részére. A kismadár történetét mindig az átélt 

élmények vagy a napirendben nem megszokott események felkészítésére használjuk fel, 

beleszőjük a mese folyamatába. A mondóka, a versmondás, a verses szöveggel kísért játék, 

nevelő hatása abban van, hogy ráfigyelteti a kisgyereket az emberi beszéd érdekességére. A jó 

mese és gyermekvers szövege hangzásában, ritmusában, hangulatában, képi erőben messze 

felülmúlja hétköznapi beszédünket. Nem mindig világos, hogy miről szólnak a versek és a 

mondókák, „értelmük” a dallam, a ritmus, a mozgás mélységeiben vannak. A gyermekek 

számára örömforrás a vers, a mondóka zeneisége, ritmusa, lüktetése. 

Alkotó tevékenységek 

 

Bölcsődénkben már e korai életszakaszban is lehetőségük van a gyerekeknek kipróbálni a 

festést, rajzolást, vágást, ragasztást, gyurmázást. A gyermeki ábrázolás speciális 

játéktevékenység. Az ilyen jellegű foglalkozások jelentősége elsősorban a technikákból 

adódik, amelyek nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz is, hogy megismerkedjenek sok anyag 

tulajdonságaival, használatuk lehetőségeivel és módjaival. Az ábrázolás a gyermek első 

alkotó tevékenysége. Ebben a korban az első rajzi próbálkozások nem tudatosak, a gyermek 

első irkafirkáinak nem az ábrázolás a céljuk. Ezek az élvezetes motorikus cselekvés egyik 

formáját képzik. A mozgás öröme kiegészül azzal az örömmel, hogy a karok ide-oda 
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mozgatásának látható nyomai maradnak. A firkálás nemcsak papíron történhet. Lehetőséget 

adunk rá a homokozóban, aszfalton, nagy csomagolópapíron, lemosható felületeken. 

Rajzolunk ceruzával, zsírkrétával, aszfaltkrétával, festünk ujjal, lábbal, ecsettel.  

Megismerkedhetnek a gyerekek az olló használatával, a tépés és ragasztás technikájával. 

Az ábrázolás másik fontos területe a mintázás, ahol térbeli formákkal “dolgozunk”. Ennek a 

tevékenységnek is teret engedünk a csoportszobában és a szabadban egyaránt. Gyúrunk, 

sodrunk, dagasztunk gyurmával, só-liszt gyurmával, süteménytésztával, homokkal. 

Az öröm forrása maga a tevékenység, nem pedig az eredmény. A kisgyermeknevelők 

biztosítják a tevékenységekhez szükséges eszközöket, bemutatják a különböző technikákat, 

igény szerint segítséget nyújtanak. A gyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével, 

megőrzésével segítheti az alkotó tevékenységek iránti érdeklődését és a személyiségfejlődésre 

gyakorolt hatások érvényesülését. Bölcsődénkben az alkotó tevékenység mindennapos, sőt a 

gyerekek igényeit figyelembe véve a nap folyamán akár többször is visszatérő esemény. 

 

Egyéb tevékenységek 

 

Ezek a tevékenységek az egymásról és a környezet szépségéről való gondoskodáshoz 

kapcsolódnak (pl. viráglocsolás, állatok etetése stb.) Ehhez nagyon sok lehetőséget kínál az 

Árnyas kert, amit a gyerekekkel rendszeresen látogatunk. Az öröm forrásai az együttesség, a 

közös munkálkodás és a tevékenység fontosságának, hasznosságának átélése. A gyermekek 

bármikor bekapcsolódhatnak és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos. Ezek a 

helyzetek lényeges tanulási lehetőségeket hordoznak magukban, fontosak a személyiség 

alakulásában. A különböző tevékenységek fejlesztik a gyermekek empatikus képességét, 

ízlését, esztétikai érzékét, igényességét. Igyekszünk megalapozni a gyermekekben, hogy 

felelősek vagyunk egymásért, a környezetünkért. Fontosnak tartjuk, hogy a helyes magatartás-

és viselkedésformák rögzítése már ebben az életkorban elkezdődjön. 

 

Mozgás  

 

A mozgás a kisgyermek lételeme, amely fontos szerepet tölt be az értelmi fejlődésben, 

eszköze a tapintásnak, a megismerő tevékenységnek és gondolkodásnak. A világ 

megismerése, a gondolkodás fejlődése ebben a korban érzékszervi-mozgásos sémákon 

keresztül történik. A gyermeket megszerzett ismeretei, sikerélményei újabb mozgásos 

próbálkozásra késztetik. Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak 
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ki, fejlődnek. A mozgásigényük rendkívül nagy, az egészséges gyermek örömmel gyakorolja 

a mozgást. Nagy mozgásteret, mozgásfejlesztő játékokat, biztosítunk a gyermekek számára, 

melyek használata során fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikusabbá válik a mozgásuk.  

Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a gyermekeknek, annál nagyobb örömüket lelik 

benne. Nagyon fontos, hogy a gyermekek természetes mozgásigénye minél több formában 

kielégüljön, ezért összeállítottunk egy játékos nagymozgás fejlesztést. Ebben szerepelnek 

különböző mozgással kísért mondókák, énekek, állatok mozgásának és hangjainak utánzása 

(kutya, macska, kígyó stb.), járművek mozgásának és hangjainak utánzása (autó, repülő, 

bicikli stb.). Ez a tevékenység is megjelenik minden nap, a csoportszobában és a szabad 

levegőn egyaránt. 

 

Néptánc 

 

Bölcsődénkben a gyerekek megismerkedhetnek a néptáncnak azon egyszerű lépéseivel, ami 

megfelel az apróságok életkorának, képességeinek és mozgáskoordinációs készséget fejlesztő 

hatása van. Az ének és a ritmus egyszerű, könnyen elsajátítható a piciknek is. Mindez 

természetesen játékos formában történik. Ez a tevékenység kiváló kiegészítője a 

bölcsődénkben folyó zenei nevelésnek, a népszokások átörökítésének. A célunk az, hogy a 

néptánc örömet adó tevékenység legyen, színesítse hétköznapjainkat. Ez a tevékenység is a 

kisgyermeknevelőkkel történik. 
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                                                                                                                                           Iktató szám: K2022/109. 

Tájékoztató Szülőknek  

 2022 -2023. évi programjainkról 

 

 
Szeptember: 

• Szeptember 01 -vel fogadjuk az új gyermekeket az óvodába menők helyére. 

• Családlátogatások időszaka, még a beszoktatás kezdete előtt, személyesen vagy az adott 

lehetőségeknek megfelelően on-line térben teszünk meg ebben a nevelési évben is. Illetve interjú 

keretein belül érdeklődünk a család jelenlegi helyzetéről. 

• Fokozatos adaptáció időszaka megkezdődik, 2 hetes ciklusonként. 

• SÓSZOBÁNK EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ SZEREPE: Bölcsődénkbe járó gyermek, beleértve a 

szolgáltatásainkat igénybe vevőket heti 2x látogatják. Betegségek megelőzése végett, 

kisgyermeknevelők 6-7 gyermekkel foglalkoznak, 30 perc áll mindenki rendelkezésére: sóhomokonzi 

(porlasztani a sószemeket, azaz inhalálni), mesélni, bábozni, autózni, építeni lehet. Az a célunk, hogy a 

lehető legkevesebbet hiányozzanak kicsinyeink bölcsődénkből! Ez itt a „nyugalom völgye”, hiszen a 

Himalája sótégla fénye, a narancssárga színével nyugtatja a gyermekek idegrendszerét. Egész évben 

használják ezt a helyiséget, mivel a pollen leterheltséget nagyban lehet vele javítani, a nyári nagy 

melegben jól esik egy kicsit hűsölni itt. 

• 09.21-én szerdán 17–18 óráig tartó „Tájékoztató Szülőiértekezletünkre” várunk minden kedves 

szülőt, a Faluház színháztermében. (JFMK. Biatorbágy, Baross G. u. 1.)  

• 09.21-én szerdán 18-19 óráig „Szülőcsoportos” megbeszéléssel folytatódik, csoportonként 

melynek témája: ”Az adaptációs nehézségek, azaz családból az első intézménybe”. 

• 09.24-én szombaton 10-11 óráig a bölcsőde udvarán megrendezésre kerülő „Kendőlengetős 

Varázskoncertre”. Vezetik: Viola Noémi- Kokas tanító, Biatorbágyon a Varázstánc foglalkozások 

vezetője és Pál Ildikó- Fúvóstanár, harsona művész a MÁV Szimfonikus Zenekarnál. 

 

Október:  

 

• Egészségnaphoz való csatlakozás, helyes táplálkozás, ötletadás a családoknak. Helye: Fő tér 

(Egészségház, Faluház) 

• 10.19-én szerdán uzsonna után „Őszi kertrendezés szülőkkel-gyermekekkel” együtt munkálkodunk 

az udvarunkon, bölcsőde előtti parkolónál virágokat, bokrokat ültetünk, gazolunk, kapálunk, 

gereblyézünk, söprünk, jól érezzük magunkat, beszélgetünk és sokat nevetünk.  

 

November:  

 

• 11. 16-17-én szerdán-csütörtökön, 8.30-tól- ebédig tartó FOTÓZÁS lesz minden csoportnak, 

beleértve a szolgáltatást igénybe vevőket is. FÓKUSZ FOTÓ: www. Fokuszfoto.hu 

 

December:  

 

• 12.06- án  9.30-tól -11 óráig tartóan  „Mikulásváró Ünnepségünk” lesz, amely zárt körű. 

 

mailto:golyafeszek@bolcsode.biatorbagy.hu


 

  

      

                           

                            Biatorbágy Város Önkormányzat 

Gólyafészek bölcsőde 

2051. Biatorbágy, szent István u. 2. 

Tel: 06 23 820-100  

E-mail:regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu 

 

 

 10 

• 12.14- én szerdán, 15:30 -17:30 -ig tartó „Karácsonyi készülődés”. Itt  a szülők-gyermekükkel 

együtt ajándékot készíthetnek. Vásárfia megvásárlásával tehetik színesebbé az ünnepet. 

 

• A téli zárás ideje a két ünnep közötti időszakot öleli magába.  

Ebben az évben is „Gyűjtő programot” szervezünk, a kihelyezett kosárkákba: tartós élelmiszert, játékokat, 

ruhákat várunk. Ezeket a felajánlásokat a városunkban élő rászoruló családoknak juttatjuk el. 

Ezen időszakban szívesen fogadjuk még a megunt plüss játékokat, amelyeket a gyermeknapi tombolánkon 

szoktunk szétosztani! 

                                                                                                                        Felajánlásaikat előre is köszönjük! 

Január:   

•  Éves megfigyelések, ellenőrzések, beszoktatás beütemezése II. ciklus megkezdése. 

 

• 01.18-tól-21-ig,  /k.-sz.-cs.-p./ napokon „Bábelőadással” készülnek a kisgyermeknevelők.  A 

Csoportok, „bábszínházi” előadás keretein belül látják vendégül, a szomszédos csoport gyermekeit. 

 

Február: 

• 02.01-én szerdán  „Gyermekek farsangi mulatságra” az egész ház készül. Ezen a napon, még a 

konyha is farsangi fánkot süt! Vendégségbe mennek gyermekeink egymás csoportjába, és mindenki 

megnézheti magát a játszó csoportunkban lévő tükrös fal előtt. Mindenhol szól a zene, enni, inni és 

táncolni lehet. Ha valakinek nincs jelmeze, egy gyors arcfestéssel segítünk ezen: egérke, cica, Piroska 

stb. lehet belőle.  

 

• 02.10- én pénteken 18-tól – 23 óráig  „Jótékonysági Bált” tartunk az egyik csoportegységünkben, 

melynek bevétele az Alapítványunkat fogja gyarapítani. Ebből az összegből finanszírozzuk a 

kutyaterápiát. Belépés:  Retro jelmezben! 

Március: 

 

• 03.22-23-án szerdán és csütörtökön Fotózás (Anyák napjára) 8:30 órától -ebédig. 

 

Április: 

 

• 04.04-én kedden 15:30-tól -17:30-ig „Húsvéti előkészületek” ünnepre való ráhangolódás szülőkkel, 

kreatív délután, kisgyermeknevelők ötleteivel fűszerezve. 

• 04.13-án csütörtökön 16:30-kor „Az óvodába menő gyermekek szüleinek tájékoztatója” lesz, az 

óvodai beiratkozással kapcsolatosan. Óvodavezető beszél az óvodákról, majd személyesen 

érdeklődhetnek és azonnali választ kapnak kérdéseikre.  

• 04.21én pénteken  „Bölcsődék Napja”, ezen a napon ZÁRVA lesz intézményünk! Szakmai nap a 

bölcsődei dolgozók részére. 

• 04.26-án szerdán  15:30-tól –17:30-ig  „Tavaszi kertrendezés szülőkkel-gyerekekkel” együtt 

munkálkodunk az udvarunkon, virágokat, bokrokat ültetünk, gazolunk, kapálunk, gereblyézünk, 

söprünk,  jól érezzük magunkat, beszélgetünk és sokat nevetünk. 

 

Május: 

• 05.10-11-én szerdán és csütörtökön 10-tól-11 óráig      A közeli Legóvár–Csicsergő Óvodába 

megyünk vendégségbe, az óvodába menő gyermekeinkkel. (Egyeztetés alatt, hogy melyik intézménybe 

melyik napon hány gyermekkel tudunk menni.) Itt segítséget kérünk a kedves Szülőktől, hogy 

megfelelő létszámú kísérővel tudjunk látogatóba menni. 
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Június: 

 

• 06.02-án  pénteken,  A délelőtt folyamán búcsúztatjuk az óvodába menő gyermekeinket. 

Rendezvényünk zártkörű! (A nevelési év végéig 08.31-ig tartóan, akik betöltötték a 3-ik életévüket 

igénybe vehetik a bölcsődei ellátást.) 

• 06.09-én pénteken 15-18 óráig  „Gyermeknap” szülőkkel együtt. Ezen a napon gyermekek részére 

akadályverseny lesz a családok bevonásával. Minden csoportnál ügyességi feladatokat kapnak és aki 

teljesítette, menetlevelét leadva értékes „tombola ajándékot” nyerhet 

• 06. 12-tól-16-ig (Egy héten keresztül minden csoportegységben, egy délutáni napon játékra invitáljuk 

leendő kicsinyeinket szüleikkel együtt) „Bölcsődekóstolgatónkon” az új családok csoportjukon és  

udvarukon keresztül ismerik meg intézményünket. Játszhatnak a játékokkal, betekintést kapnak 

csoportjaink életébe. Maximális tájékoztatást adunk és a közben felmerülő kérdéseikre válaszolunk. 
• A nyári zárás és részleges nyitvatartás várható időpontjai a következő képen alakul, „Testületi döntés” 

februárra várható. Nyári zárásunk időszaka lefedi az óvodák zárva tartását. 

 

• Június 19-től-július 21-ig Zárva a Katica csoport, Tücsök csoport. 

• Július 10-tól-augusztus 11-ig zárva: Pillangó csoport, Méhecske csoport.  

• Július 10-21-ig Teljes zárás. 

 

Teljes nyitás: augusztus 14-én (hétfőn) 

A nyári zárás ideje a februári Testületi döntés után válik teljesen biztossá! Március első hetében a 

tájékoztatást megkapják a szülők a nyári zárás pontos időpontjáról! 

 

Nyári zárással kapcsolatban kérem keressenek fel a „Kedves Szülők”, ha ütközik az időpont mással, 

megoldásra törekszünk, a lehetőségeinkhez mérten. 

• A Bölcsőde a hivatalos törvény által biztosított ünnepnapokon Zárva tart! A szombati munkanapokat 

igényfelmérés alapján döntjük el, hogy az egész Bölcsőde nyitva tart, vagy ügyelet jelleggel üzemelünk. 

 

 

Intézményünk minden évben fogadja az általános iskolásokat, (pályakezdő diákokat) a középiskolásokat 

(közszolgálatosokat) és a felsőoktatásban résztvevő diákokat. Ettől a nevelési évtől bölcsődénk 

vizsgahelyként is fog működni. (Kisgyermeknevelői képzésben résztvevőket) A felsőoktatású diákokkal az 

intézményvezető mint mentor foglalkozik, az általános és középiskolásokkal a intézményvezető helyettes, 

mint tereptanár. 

 

Bölcsődénkben aktívan működik a szülői fórum.  

Kollégáink pedig csatlakoztak a Bölcsődék Demokratikus Szakszervezetéhez, mely érdekképviseleti 

szervként működik. 

 

 

 

 

A tájékoztató e-maileket programjainkról kisgyermeknevelőjük kiscsoportos módon online térben fogja 

eljuttatni! Az emlékeztetőket kérjük figyeljék. Mindenkit szeretettel várunk az éves nyitott 

programjainkon! 
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Elérhetőségeink: 

Intézményvezető: Regős Zoltánné: 06 30 337 4766 

Intézményvezető helyettes/Gyermekvédelmi felelős: Vázsonyiné Szikora Mónika 06 23 820-100/2 

Élelmezésvezető: Jarács Istvánné Tündi 06 23 820-100/3 

Dietetikus: Morzsikné Saás Andrea 06 23 820-100/3 (Az élelmezésvezetővel időpont egyeztetés szükséges) 

Gazdasági ügyintéző: Csulitsné Párkányi Krisztina 06 23 820-100/4 

 

 

Gólyafészek Bölcsőde Alapítvány 2051. Biatorbágy, Szent István u. 2. Adószám:18521573-1-13 

K&H Bank: 10403208-50526690-56491015 

Felajánlásaikat köszönjük szépen, az előző nevelési évben befolyt összegből fejlesztőeszközöket, 

csepphintát vásároltunk minden csoportegységbe, amelyeket szakszerűen szereltettünk fel a 

csoportszobákba! Tapasztalataink azt mutatták, hogy a gyermekek előszeretettel használják ezt az 

önfejlesztő eszközt.  

A kutyaterápiás foglalkozásunkat is Alapítványunkon keresztül finanszírozzák a kedves Szülők. 

Krisztinával a kutyaterapeutánkkal  és „Bonbon” nevű kutyájával továbbra is folytatódik a móka. Minden 

csoportban 2 hetente, csütörtök délelőtt, ismerkedhet a gyermekek „Bonbon kutyussal” és utánozhatják 

mozgását, simogathatják és tapasztalhatják a vele való törődést. Szülői értekezletünkön bővebben beszélünk 

erről. 

 

 

Ez még csak egy tervezet, amelyről a Testület szeptemberben hoz végleges döntést! 

 A „Pandémiás” időszak megváltoztathatja programjaink kivitelezését, ezért alakítottuk és fejlesztjük 

online rendszereinket az igényeknek megfelelően. Mindig a mindenkori jogszabályok és rendeleteknek 

megfelelően végezzük a munkánkat.  

 

 

 

Jó egészséget és kellemes együttöltött időszakot kívánunk a hozzánk járó kedves családoknak! 

 

 

 

A változtatás jogát fenntartjuk! 

 

 

 Biatorbágy, 2022. szeptember. 01 

  
 

 

                                                                                                                                Regős Zoltánné   

Intézményvezető 
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Évszakokra bontva tervezzük meg programunkat. 
 

 
Séta a tavaszi kertben, ismerkedés a tavaszi virágokkal, rügyező fákkal. Tavaszi hangulat 

megjelenése a dekorációkban, a kreatív játékokban – festés, gyurmázás, ragasztás, stb. 

Évszakoknak megfelelő mondókák, dalok, mesék, versek megismertetése. Virágok a 

csoportban. Gyümölcsök, zöldségek a csoportban. 

Húsvéti készülődés, kifújt tojások festése, papírlapon tojásfestés, ragasztás, stb. a 

gyermekekkel. Mese, mondóka, vers a nyusziról. Alkalomhoz illő díszítés. Ünnepvárás. 

Anyák napi készülődés. Ajándék készítése a gyermekekkel, virágok festése, ragasztása, 

gyurma szárazvirággal, termésekkel történő díszítése. Vers, mondóka, ének. 

 

 
Gyermeknapi családi délutánra készülődés. Díszítés.  Ajándékkészítés a gyermekeknek. 

Mese, mondóka, ének kapcsolódása. Zöldség, gyümölcsök a csoportban. 

Óvodalátogatás. 

Nyári játék a kertben reggel, délelőtt délután. Pancsolás. 

 

 
Ismerkedés a természettel, környezettel, az őszi gyümölcsökkel. Játék az őszi termésekkel, 

gesztenye, falevélgyűjtés, ujjfestés, falevélpréselés, levélfestés az őszi színekkel. Só-liszt 

gyurmadíszítés termésekkel. Vers, mondóka, ének, mese. Őszi hangulat megjelenítése a 

dekorációban, felhasználva a gyermekek alkotásait. Gyümölcsök a csoportban. 

 

 
Várjuk a Mikulást, dekoráció készítése az alkalomnak megfelelően, gyermek mikulás 

ruhák készítése, téli versek, mondókák dalok, ünnepvárás. Festés ujjal, ecsettel Mikulás 

zsákja, csizmája kifestése közösen a gyermekekkel nagy és kisméretű papíron. 

Adventi készülődés, díszítés a szülők, nagyszülők bevonásával ünnepvárás. Díszek  

készítése, mézeskalácssütés. Ének, vers, mese, mondóka, zene alkalomhoz illően. 

Játék a téli, havas kertben, ismerkedés a hóval, hólapátolás, hóember, hógolyókészítés, 

stb. Hópelyhek festése parafa dugóval, stb. Dekoráció készítése. Madarak etetése. 

Madáretető készítése. Készülődés a farsangra, papírhajtogatás, álarc estés, ragasztás, stb. 

dekorációkészítés. Délelőtt farsangi mulatság. Gyümölcsök, zöldségek a csoportban. 

mailto:golyafeszek@bolcsode.biatorbagy.hu


 

  

      

                           

                            Biatorbágy Város Önkormányzat 

Gólyafészek bölcsőde 

2051. Biatorbágy, szent István u. 2. 

Tel: 06 23 820-100  

E-mail:regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu 

 

 

 14 

 

 

Házi továbbképzések kisgyermeknevelők részére 

2022-2023 nevelési év 

(Minden hónap első szerdáján 13 órakor) 
 

Szeptember:   
- Szünet után a visszaérkező gyermekek fogadása. 

- Új gyermekek adaptációjának nyomon követése, kettő hetes ciklusonként. 

- Tűzvédelmi és Munkavédelmi Oktatás, elméleti- Tartja: Bacskai László 

munkavédelmi szakemberrel. 

- Családlátogatások lebonyolítása. 

- Őszi kertrendezés szülőkkel gyermekekkel. Felajánlott növények elültetése az 

utcai területre. Udvaron pihenő részek kialakítása, családok ismerkedésére ad 

lehetőséget. Bölcsőde-szülők kapcsolatának elmélyítése. 

- Az érkező gyermekekről interneten és írásban fogadjuk a védőnői 

környezettanulmányokat, amelyek segítik a munkánkat. 

- Élelmezéssel kapcsolatos higiénés szempontok átbeszélése, foglalkozás 

egészségügyi vizsgálatok, egészségügyi kis könyvek ellenőrzése.                            

Október: Napirend tudatos kialakítása, állandóság elve, biztonság-bizalom              

                        kiépítése. 

- Szülői értekezlet megszervezése, majd a szülőcsoportos beszélgetés témáján 

belül folytatott kiscsoportos beszélgetés a csoportokban. Különböző 

időpontokban minden csoportegységben. 

- Meghívott vendégeink: Dr. Száray Eszter- bölcsőde orvosa beszél 

munkájáról, Biatorbágyi Korai Fejlesztő központ és bölcsődénk 

szakembereinek munkakapcsolata: Dudás Eszter és Szakálos Gizella, Tóth 

Attila Gyermekjóléti szolgálat részéről, élelmezés vezetőnk: Jarács Istvánné 

helyes táplálkozást foglalja össze bölcsődénkben. Vezetőnő: Regős Zoltánné 

„Gólyafészek bölcsőde” éves programjáról, nevelési munkánkról, 

Alapítványunkról beszél és ételkóstolóra invitálja szülőket. Csulitsné 

Párkányi Krisztina gazdasági ügyintéző pénzügyi befizetésekről ad 

tájékoztatást, Majd mindenki saját csoportszobájában ismerkedik az oda járó 

szülőkkel. Kiscsoportos beszélgetés egyéni témában folytatódik.                                  
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November: Hogyan védekezünk a betegségek ellen, megelőzés fontossága. 

- Sószoba használata, mocorgó fejlesztőhasználata, levegőzés fontossága, kint 

alvás helyes lebonyolítása, alkalmazása. 

- Csoport bemutatása és a napirend elkészítése. /Írásos munka/ 

- Készülődés az ünnepekre; (képek, versek, mondókák, énekek formájában). 

Szimbólumok elhelyezése a csoportokban. 

December: Mikulás várása, megérkezésére való ráhangolódás. 

- Közös dekoráció készítése, ötletek cseréje egymás között. 

- Szülők bevonásával: Ádventi készülődés, ajándék készítése. 

- Gyümölcs fontossága, ellenálló képesség növelése: homeopátiás szakember 

tájékoztatója a szülök részére. 
Január : Kisgyermeknevelői értekezlet témája: 

- Bölcsődei adminisztráció, dokumentáció megbeszélése. 

- Önállósodást elősegítő tényezők. 

- Torna eszközök és fejlesztő eszközök használatával kapcsolatos tapasztalatok. 

Udvari játékok tervezése, tudatosság, 

Tartja: Pári- Baltai Erika kisgyermeknevelő 

Február: Kisgyermeknevelői értekezlet  

               -    Infrastruktúra változása az életünkben.  

                                         Tartja: Györgyné Prága Zsuzsanna csoportvezető kisgyermeknevelő 

               -    Csoportlátogatások, ellenőrzések, tapasztalatok megbeszélése. 

   -    Fejlődési táblázat, súlytáblázat vezetésének megbeszélése, oltások vezetése a                       

dokumentációban.  

- Játék tervezet előkészítése, kiértékelése csoporton belül. 

- Farsangra való készülődés, fánk sütése a konyhán. Csoportokban jelmezekbe   

bújás, ének, tánc, tél búcsúztató stb. 

 

Március:  Elsősegélynyújtás Testközelben : 

                -   Gyakorlati módszerek elsajátítása. 

                                                           Tartja: Dr. Szárai Eszter és Ficsorné Schláffer Ágnes        

                -   Versenyre való tanfolyam szervezése 

                    Kisgyermeknevelői értekezlet témája: 

                -  Mese, vers, mondóka szerepe a gyermek életében. 

     Báb alkalmazása a gyakorlatban.  

     Szereplői: a Gólyafészek Bölcsőde Kisgyermeknevelői „Élmények közös   

     megbeszélése a módszerekről, kivitelezésről és előadásról.” 
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- Húsvétra való készülődések, jelképek elhelyezése a csoportban, ünnepre való 

hangolódás, szülők és gyerekek bevonásával. 

Húsvét előtti héten tojásfestés, nyúl ragasztás. 

 

Április: Szülői Fórum Tagjainak Éves Tájékoztatása: 

Beszámolót tartja: Regős Zoltánné bölcsődevezető 

- Szülőcsoportos beszélgetés a megbeszélt témában. Óvónők  

                        bevonásával beszélgetünk a szülőkkel, a beiratkozásról és az  

                        óvodai érettségről.  

                    Ételkóstolót tartunk a vendégeinknek. 

- Folyamatos nyári napirend kialakítása, szempontjai. 

- Udvari élet jó megszervezése, lehetőségek kihasználása. 

- Tavaszi kertrendezés szülőkkel gyermekekkel. Felajánlott növények elültetése 

a belső utvari területre. Udvaron pihenő részek kialakítása, családok 

ismerkedésére ad lehetőséget. Bölcsőde-szülők kapcsolatának elmélyítése. 

- Tűzvédelmi és Munkavédelmi Oktatás gyakorlatban -Bacskai László 

munkavédelmi szakemberrel. 

 

               Kisgyermeknevelői értekezlet: 

- Palotai Zsuzsanna kisgyermeknevelő előadása- Az udvari és benti játékok 

mozgásos és beszéltetős tevékenységek elsajátítására. (Mindenki gyakorlatban 

is követi Zsuzsi tevékenységét.)  

 Mozgás kultúra kialakítása  bölcsődénkben- címmel.  

- Látogatás a közeli Legóvár és Csicsergő óvodákba gyermekeinkkel. 

 

Május :Gyermeknapi vidám délután megszervezése, vásárfia  

készítése. 

- Szülők bevonása a programjainkra, közös aktív délután. 

- Tűzoltó és rendőrségi autó szervezése erre a napra, 

- Arcfestő, fotózás, ugrálóvár, lufi hajtogatás, csoportoknál állomások 

kialakítása. 

- Sütemények- italok ingyenes megszervezése- felajánlások felkutatása. 

- 11 éves születésnapunk megszervezése. 

          

Június: Kisgyermeknevelői értekezlet témája:  

                  -     Pancsolás a szabadban. 
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- Bőrápolás, bőrvédelem, folyadék bevitel. 

- Napvédelem fontossága.  

- Nyílt hetünk megszervezése , azaz „Bölcsőde kóstoltató” lebonyolítása – 

Gyerekek elosztása.             

 

Július:   Közösségi szolgálatra jelentkezők csoportokba való beosztása. 

- Készülődés a nyári szünetre. Játékok és eszközök elhelyezése a tároló 

helységekben. Játék lemosása. 

- Bölcsőde kóstoló megszervezése – Gyerekek elosztása. 

 

Augusztus: Óvodai záróértékelők elkészítése, bölcsődei adminisztrációk lezárása. Óvoda 

részére minden gyermekről részletes bölcsődei életút készítése.  

 

▪ Nyári Szünet! /Ügyelet megszervezése, a lehetőségeinkhez mérten./ 

 

Szülők részére egyéni beszélgetések szervezése, egyénileg kért témában az online létrehozott 

„Kreatív kuckónkba”, minden héten szerdán, délután 16-17.30-ig. 

Témáink:   

babvarrás 

neveléssel kapcsolatos témák 

gondozással kapcsolatos kérdések 

táplálkozással kapcsolatos nehézségek 

főzési ötletek, ízek, fűszerezési szokások változásai, egészség megőrzés 

önállósági törekvések segítése 

aktuális téma. 

 

Mindezzel segítve a szülőket a SZÜLŐVÉVÁLÁS nem mindig egyszerű útján. 

Minden héten (hétfőn ,13 órakor) csoportvezetői értekezlet. 

 

Biatorbágy, 2022. szeptember 1. 

   
 

Regős Zoltánné          

intézményvezető          
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