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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Gólyafészek Bölcsőde 2020/2021 évi pedagógiai tervének jóváhagyásáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2016.(VI.20.) számú 
határozatával döntött a Gólyafészek Bölcsőde Szervezeti és Működési 
szabályzatának módosításáról és a 2017-2021. év közötti Szakmai Programjának 
elfogadásáról.  
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 4/A.§. (1) bekezdés ca) pontja szerint a Szakmai Programnak 
tartalmaznia kell a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő 
kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását.  
 
Regős Zoltánné Intézményvezető asszony 2020. szeptember 18. napján eljuttatta az 
Önkormányzat részére bölcsőde a 2020/2021 tanévre vonatkozó tanévi programokat 
összefoglaló szülői tájékoztatót. 
 
A Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet 1/A. számú melléklete alapján az Oktatási, 
Kulturális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében jóváhagyja a szociális, 
gyermekvédelmi, egészségügyi intézmények szervezeti és működési szabályzatait, 
szakmai programjait, szakmai terveit, éves szakmai beszámolóit. 
 
Kérem, hogy a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg és foglaljon állást a 
Gólyafészek Bölcsőde Gólyafészek Bölcsőde 2020/2021 évre vonatkozó pedagógiai 
tervéről. 
 
 
Biatorbágy, 2020. szeptember 21.      

            Tarjáni István s.k.  
    polgármester 

 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                    Határozati Javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága  

…./2020.(IX.28.) határozata 
 

A Gólyafészek Bölcsőde 2020/2021 évi pedagógiai tervének jóváhagyásáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Egészségügyi 
Bizottsága megtárgyalta a Gólyafészek Bölcsőde 2020/2021 évre vonatkozó 
nevelési, továbbképzési és éves program ütemtervéről szóló előterjesztést. 
A Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/A. számú mellékletben foglalt átruházott 
hatáskörében jóváhagyja a Gólyafészek Bölcsőde 2020/2021. évi pedagógiai tervét.   
 
A bizottság által jóváhagyott Gólyafészek Bölcsőde 2020/2021 évre vonatkozó 
pedagógiai terv a jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 
 

 
                                                                                                     Varga László 
                                                                                                 elnök 
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Tájékoztató Szülőknek  

 2020 -2021. évi programjainkról 
 
Június:  

• Szülői értekezlet az újonnan érkező családok részére. 
Katica csoport: június 25. csütörtök 18 óra. Pillangó – Méhecske június 29. hétfő 17, és 18 óra. 

 
Szeptember: 

• Szeptember 01 -vel fogadjuk az új gyermekeket az óvodába menők helyére. 
• Családlátogatások időszaka, még a beszoktatás kezdete előtt, amit on-line térben teszünk meg ebben 

az évben. 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. 

Október:  
 

• 10.11. vasárnap: Egészségnaphoz való csatlakozás, helyes táplálkozás, ötletadás a családoknak. 
Helye: Fő tér (Egészségház, Faluház) 

• 10.13. kedd: 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:  
 

• 11.03. kedd 15 óra: Szülő csoportos megbeszéléseket tartunk On-line térben a Pillangó csoportnak! 
• 11.04. szerda 15 óra: Szülő csoportos megbeszéléseket tartunk On-line térben a Méhecske csoportnak! 
• 11.05. csütörtök 15 óra:  Szülő csoportos megbeszéléseket  tartunk  On-line térben a Katica 

csoportnak! 
Az on-line térben való meghívót e-mailben kapják majd meg, amelyre bárhonnan rá tudnak csatakozni 
telefonon, és akár kérdéseiket ezen az e-mailen el tudják juttatni felénk. 
A megbeszélést tartja: Regős Zoltánn Erzsébet Intézményvezető, Vázsonyiné Szikora Mónika 
Intézményvezető helyettes; Részt vesz: Jarács Istvánné Tünde Élelmezésvezető, Csulitsné Párkányi 
Krisztina Gazdasági ügyintéző. 
A Korai fejlesztő programmal kapcsolatban tájékoztatást ad: Dudás Eszter a Fejlesztőközpont vezetője, 
és a Dr. Vass Miklós Alapítvány részéről Szakálos Gizella. 
 

• 11. 10. kedd: 8.30-tól- ebédig tartó FOTÓZÁS lesz minden csoportnak, beleértve a szolgáltatást 
igénybe vevőket is. FÓKUSZ FOTÓ: www. Fokuszfoto.hu 

mailto:golyafeszek@bolcsode.biatorbagy.hu
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December:  
 

• 12.04. péntek 9.30-tól -11 óráig tartó Mikulásváró Ünnepségünk lesz, amely zárt körű. 
 

• 12.16. szerda, 15.30 -17.30 óra között Szülőkkel együtt „Karácsonyi készülődés”, vásári portékák 
megtekintése, akár az itt készített ajándékok megvásárlásával tehetik színesebbé az ünnepeket. 
 

 
• 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. 
• 01.19-20-21. /k.-sz.-cs./, napokon, Bábelőadással készülnek a kisgyermeknevelők.  A Csoportok, 

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

• 02.05. péntek, Gyermekek farsangi mulatsága – Az egész ház készül ezen a napon, még a konyha is 
farsangi fánkot süt! Vendégségbe mennek 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. Interaktív, 
Kölyökidő Alapítvány által finanszírozott programunk. Az alapítvány ingyenesen támogatja 
intézményünket mindezt a szülőknek köszönhetjük azáltal, hogy megvásárolják az élményeikről 
készült fényképeiket. Egy évben háromszor támogatják programjainkat. 

Március: 
 

• 03.16. kedd 16.30-kor: Óvodába menő gyermekek szüleinek tájékoztatója lesz, az óvodai 
beiratkozással kapcsolatosan. Óvodavezető beszél az óvodákról, majd személyesen érdeklődhetnek és 
azonnali választ kapnak kérdéseikre.  

• 03.23. kedd Fotózás (Anyák napjára) 8 órától -ebédig. 
• 03.30. kedd, 15.30-től - 17.30-ig: Húsvéti előkészületek, ünnepre való ráhangolódás szülőkkel együtt, 

kreatív délután gyerekek, szülők, kisgyermeknevelők ötleteivel fűszerezve 
 

Április: 
 

• 04.21. szerda Bölcsődék Napja! A Bölcsőde ezen a napon ZÁRVA lesz! Szakmai nap a bölcsődei 
dolgozók részére. 

• 04.22. csütörtök 15.30-től  - 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 
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Május: 

• 05.12. szerda 10-tól- 11-ig: A közeli Legóvár Óvodába megyünk vendégségbe, az óvodába menő 
gyermekeinkkel. (időpont egyeztetés alatt) 

• 05.13. csütörtök 10-tól- 11-ig: A közeli Csicsergő Óvodába megyünk vendégségbe, az óvodába menő 
gyermekeinkkel (időpont egyeztetés alatt) 

Június: 
 

06.04. Péntek 15-18 óráig: Gyermeknap szülőkkel együtt. Ezen a napon gyermekek részére 
akadályverseny lesz a családok bevonásával, ugrálóvár, arcfestés, táncoló kislányok, tűzoltóautó, 
rendőrautó, enni és innivaló, vásárfia tombola, azaz (tiszteletjegy a belépő szülőknek), 

• 06.09.  Péntek: A délelőtt folyamán búcsúztatjuk az óvodába menő gyermekeinket. 
Rendezvényünk zártkörű! (a tanév 08.31.-ig tart, ezen időszakban, akik betöltötték a 3.-ik életévüket 
igénybe vehetik a Bölcsődét.) 

• 06. 12-tól-23-ig két héten keresztül: „Bölcsődekóstolgató” lesz, itt fogadjuk az új családokat. 
Ismerkedhetnek bölcsődénkkel és megnézhetik a már ide járó gyermekeinket, betekintést kapnak 
csoportjaink életébe. Maximális tájékoztatást adunk és a közben felmerülő kérdéseikre válaszolunk. 

• A nyári zárás és részleges nyitva tartás várható időpontjai a következő képen alakultak, testületi döntés 
februárra várható. Nyári zárásunk időszaka lefedi az óvodák zárva tartását. 
 

• Június 21-től-július23-ig Zárva a Katica csoport. 
• Július 12-tól- augusztus13-ig zárva: Pillangó csoport, Méhecske csoport.  
• Július 12-23-ig Teljes zárás. 

 
Teljes nyitás: augusztus 16-án (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. 

 
Dr. Vass Miklós Alapítvány részéről Szakálos Gizella:06 70 378-57-73 és Dudás Eszter: 06 70 378-51-87 
2051. Biatorbágy, Baross Gábor u. 19. 
Köszönjük a szülőknek, hogy mindannyian benne vannak az Alapítvány és a Fejlesztő központ által 
végzett szűrőprogramban. (Akit valamilyen területen fejlesztésre szorulnak, azokkal személyesen fogjuk 
felvenni a kapcsolatot.) 
 
Intézményünk minden évben fogadja az általános iskolásokat, (pályakezdő diákokat) a középiskolásokat 
(közszolgálatosokat) és a felsőoktatásban résztvevő diákokat. (kisgyermeknevelői képzésben résztvevőket) 
A felsőoktatású diákokkal az intézményvezető mint mentor foglalkozik, az általános és középiskolásokkal 
a bölcsődevezető helyettes, mint tereptanár. 
 
Bölcsődénkben aktívan működik a szülői fórum.  
Kollégáink pedig csatlakoztak a Bölcsődék Demokratikus Szakszervezetéhez, mely érdekképviseleti 
szervként működik. 

mailto:golyafeszek@bolcsode.biatorbagy.hu
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A szülőket minden programunkról külön tájékoztatjuk (emlékeztető e-mailt küldünk) melyet Vázsonyiné 
Szikora Mónika bölcsődevezető helyettes) a megadott e-mail címekre fog elküldeni! A megadott e-mail 
címeket csak a csoport tagjai láthatják, ha minden szülő beleegyezik! A tájékoztatás és a kapcsolattartás 
személyesen és online térben történik, amelyet a kisgyermeknevelők Messengeren alakítanak ki.  
Segítjük a szülőket online csoportokban, a „Szülővé válás” nehézségeinek áthidalásában. Főként 
gondozási, nevelési kérdésekben, játék ötletekben, beszoktatással kapcsolatosan, szobatisztaság, önállőság 
területén. Csoportjaink tájékozottak a szociális hálóban dolgozó kollégákkal való 
munkakapcsolatrendszerről.  
 
Elérhetőségek: 
Intézményvezető: Regős Zoltánné: 06 30 337 4766 
Bölcsődevezető 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 
 
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, 2021. június. 24. 
 
 
 
 

 
                                                                                                            PH.                                ……………………                     

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  
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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. 

 
ÜNNEPEINK: 
 Húsvét, Karácsony – készülődés az ünnepre, ünnepvárás, hangulatkeltés  
Anyák napja- ajándék készítés a gyermekek bevonásával  
Születésnapok – egyéni megemlékezés, apró ajándék 
Gyermek nap, Mikulás - közös családi délután a szülőkkel, nagyszülőkkel.      

 
Házi továbbképzések kisgyermeknevelők részére 

2020-2021 tanév 
(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. 
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- Meghívott vendégeink: Dr. Száray Eszter- bölcsőde orvosa beszél 
munkájáról, „Dr. Vass Miklós Alapítvány” és bölcsődénk szakemberei közös 
munkájára: Dudás Eszter és Szakálos Gizella tájékoztatja a szülőket, Tóth 
Attila és Takács Marietta Gyermekjóléti szolgálat részéről, élelmezés 
vezetőnk: Boross Andrea 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. 

                                         
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: Tóth Ildikó gyógytornász 

 
Február: Kisgyermeknevelői értekezlet  
               -    Etikai kódex Tartja: Vázsonyiné Szikora Mónika 
               -    Csoportlátogatások, ellenőrzések, tapasztalatok megbeszélése. 
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               -    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          
                -   Szülők kérésére, közös 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.” 

 
- 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: 
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- Tóth Ildikó gyógytornász előadása- Az udvari és benti játékok mozgásos és 
beszéltetős tevékenységek elsajátítására. (Mindenki gyakorlatban is követi 
Ildikó 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, 
- „Kölyökidő”, arcfestő, fotózás, ugrálóvár, lufi hajtogatás, játék- mesekönyv 

és cipő vásár. 
- Sütemények- italok ingyenes megszervezése- felajánlások felkutatása. 
- Öt éves születésnapunk megszervezése. 
          

Június: Kisgyermeknevelői értekezlet témája:  
               -    Pancsolás a szabadban. 

- 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, majd interneten 
egyesített óvodavezető részére minden tanév végére elküldve. Dr. Vass Miklós 
Alapítvány szakemberei a problémás gyermekekről összegzést írnak, amit csatoljuk a 
tájékoztatónk mellé. 
 

▪ Nyári Szünet! /Ügyelet megszervezése./ 
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Szülők részére egyéni beszélgetések szervezése, egyénileg kért témába köré a „Kreatív 
kuckónkba”, minden héten szerdán, délután 16-17.30-ig. 

Témáink:  
 horgolás 

varrás 
hímzés 

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 sima útján. 

 
Minden héten (hétfőn ,13 órakor) csoportvezetői értekezlet. 

 
Biatorbágy, 2021. június. 24. 

PH. 
…………………………… 

Regős Zoltánné          
bölcsődevezető          
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