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Kedves Szülők! 

 

Köszöntjük Önöket és Óvodás korú gyermekeiket! 

 

 A család életében a legszebb dolog gyermekük/gyermekeik megszületése. A szülők, 

nagyszülők féltő gondoskodással veszik körül kisbabájukat, óvják, dédelgetik, nevelik Őt/ 

Őket. 

 Nagy változást jelent a család életében, amikor a gyermek eléri a 3 éves, óvodás kort. Újabb 

kérdések, aggodalmak merülnek fel az új élethelyzettel kapcsolatosan.  

Pl.: Melyik óvodát válasszam? Milyen lesz az elválás?... 

 

Óvodánk az Almádi Magocskák Óvoda az elmúlt években különböző fórumokon, több 

személyes esemény keretében (Baba-Mama klubos beszélgetések, szülői értekezletek, 

belátogatások az Óvodába, személyes beiratkozás a kisgyermekekkel közösen stb...) 

igyekezett az intézményt, annak működését, gyermekképét bemutatni az érdeklődő szülőknek.  

A személyes találkozások mellett ezen levelünkkel kívánunk a szülőknek tájékoztatást 

nyújtani intézményünkről, valamit egy kis segítséget nyújtani abban, hogy mit is vár el az 

óvoda, mire kell képesnek lennie egy 3 éves kisgyermeknek ahhoz, hogy óvodakezdése a 

lehető legzökkenőmentesebb legyen. 

 

 

Szeretettel a mielőbbi találkozás reményében, a nevelőtestület nevében: 

Beckerné Sabján Ottilia 

Intézményvezető 

 

Balatonalmádi, 2022. 04. 05. 

http://www.almadiovoda.hu/
mailto:almadiovoda@gmail.com
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Tájékoztató óvodai felvételről  

a 2022/2023 nevelési évre 

 3 éves kortól kötelező az óvoda!? 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) értelmében az adott év augusztus 

31. napjáig – jelen esetben 2022. augusztus 31-ig – a 3. életévüket betöltő kisgyermekek 

óvodakötelessé válnak, kötelező beíratni Őket az óvodába. 

Tehát az a gyermek, aki 2022. szeptember 1. után tölti a 3. életévét, csak a következő nevelési 

évtől (2023/2024.) lesz óvodaköteles. Azonban a törvény lehetővé teszi, hogy az óvoda 

felveheti azt a gyermeket is, aki fél éven belül betölti a 3. életévét. A 2,5 éves kortól való 

óvodába járás lehetőségével, csak akkor lehet élni, ha az óvoda minden óvodaköteles 

felvételét teljesítette és van még szabad hely, valamint a gyermek elérte az óvodaérettséget. 

(erről később lesz még szó). 

 Így változott az óvodai beiratkozás a 2022/2023 nevelési évre! 

Balatonalmádiban az Almádi Magocskák Óvoda az egyetlen kötelező felvételt biztosító 

önkormányzati fenntartású óvoda. Azaz minden olyan gyermek a körzetbe tartozik, aki 

Balatonalmádi állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkezik! 

A felvételi kérelemhez az óvoda honlapján található űrlapot kell majd kitölteni. 

Ezen kérelem kitöltésének időpontja: 2022. május 02.; 03.; 04. 

Személyes találkozóra, az óvodába való belátogatásra előre egyeztetett időpontban van 

lehetőség (felvételi kérelemben szükséges időpontot foglalni): 

2022. május 4; 5.-én (8:00-15:00); május 6.-án (8:00-13:00) 

 Ha a NEM kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor azt 

mindenképpen jelezni kell az űrlap kitöltésével. 

Ez egyrészt azt jelenti, ha valaki Balatonalmádi címmel más óvodába vagy más településre 

szeretné íratni gyermekét, akkor fel kell vennie a kapcsolatot a kiválasztott óvodával! A 

kérésünk, hogy ezt felénk is jelezze a felvételi kérelem űrlapon: a honlapon május 2., 3., 4. 

napon. 

Másrészt azt jelenti, hogy aki NEM Balatonalmádi címmel rendelkezik, de az Almádi 

Magocskák Óvodába szeretne beiratkozni, akkor kérem, töltse ki a felvételi kérelmet: 

honlapunkon május 2., 3., 4. napon. 

http://www.almadiovoda.hu/
mailto:almadiovoda@gmail.com
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Amennyiben a felvételi kötelezettségünk után tudunk felvételi kérelmeket teljesíteni, akkor a 

beadott kérelmek alapján a körzetbe nem tartozó gyermekek felvételéről 2022. június elejéig 

döntünk és értesítjük a szülőket! 

A felvételről történt döntésről a kérelemben kért formában tájékoztatjuk a szülőket (e-mailben 

vagy postai úton)! A gyermek első óvodai napján történik a gyermek és a szülő okiratainak 

bemutatása, melyek a következők: 

o gyermek nevére kiállított személyes okmányok (személyi igazolvány, 

anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, lakcím kártya),  

o szülő személyazonosságát igazoló hatósági okmányok (személyi igazolvány, 

lakcím kártya), 

o nem magyar állampolgár esetén az igazoló okirat arról, hogy milyen jogcímen 

tartózkodik a gyermek Magyarország területén, 

o egészségügyi nyilatkozat, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet, 

szülő által kitöltött, nem kell a gyermekorvostól igazolás. 

o a különleges ellátást igénylő gyermek esetében szakvélemény, határozat vagy 

orvosi igazolás bemutatása (ételallergia, SNI, kori fejlesztés) 

 Amennyiben szeretné elhalasztani gyermekének az óvodakezdését, akkor legkésőbb 

2022. ÁPRILIS 15. -ig a Balatonalmádi Járási Hivatalnál kell a kérelmet benyújtani. 

Kérem, ezt mindenképpen jelezze felénk, a kötelező felvételt biztosító óvoda felé is a 

felvételi űrlapon. 

 Amennyiben az óvodaköteles gyermek jelenleg külföldön él szüleivel, a jogszabályok 

értelmében az Oktatási Hivatal felé jelezni kell, az alábbi eljárásrend szerint: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese. Kérem, ezt 

mindenképpen jelezze felénk, a kötelező felvételt biztosító óvoda felé is a felvételi 

űrlapon. 

 Amennyiben gyermeke nem óvodaköteles, vagyis 2022. szeptember 1. után tölti be a 

3. életévét, de szeretné, hogy gyermeke az Almádi Magocskák Óvodába járjon, kérem, 

töltse ki az űrlapot. 

Ha minden óvodaköteles gyermek felvétele megtörtént, és van még szabad hely, 

gyermeke szobatiszta, abban az esetben tudjuk fogadni a 2022/2023. nevelési évben. 

 

http://www.almadiovoda.hu/
mailto:almadiovoda@gmail.com
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese
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ÓVODÁNKRÓL 

 

Balatonalmádiban, 1951-ben alapított, Almádi Magocskák 

Óvoda, jelenlegi helyén (Mogyoró utca 1.)  2019. december 

óta működik 10 csoporttal, közel 250 gyermeket ellátva.  

 Az óvoda a Dr. Hűvös Éva által vezetett kutatómunka 

eredményeként létrejött és hivatalosan is elfogadást nyert 

DOB – differenciált óvodai bánásmód – program szellemében 

működik. 

 

 

 Ezen nevelési program célja aktív, öntudatos, kezdeményező gyermekek nevelése, a kivárás 

és a bizalom stratégiájával. Az óvodában a hangsúly elsődlegesen azon van, hogy a nevelést 

globális folyamatnak, a játékot eszköznek, a játszást cselekvési folyamatnak tekintjük. 

 

A program a gyermeket személyiségében, gondolkodásában, képességeiben, készségeiben is 

önálló individuumnak tekinti. Fontosnak tartja a gyermek alapos megismerését, kíváncsisága 

felébresztését, „mit tud és mit tehetek érte?” kérdés feltevését. 

 

 A DOB program elsődlegesen a biztonságos, nyugodt ütemű, egyéni fejlődés feltételeit 

teremti meg a felnőtt szituáció érzékeny jelenlétével, teljes körű személyiség fejlődés 

biztosításával, a figyelem, a gondolkodás nevelési eszközeivel.  

 

Jelenleg vegyes (3 db) és homogén (7 db) életkorú csoportokat működtet az óvoda. 

 

A program, melynek elvei alapján működik az óvoda, kerüli a frontális fejlesztést, a tömeges 

helyzeteket és az uniformizált tevékenységeket. Egyéni és mikro-csoportos formában 

biztosítja a gyermek tovább lepését. 

 

 A gyermekek napi, és heti rendje rugalmas, a pedagógus egyénileg vagy mikro-csoportban 

kommunikál velük, így folyamatos a játéklehetőség. 

 

Mindennapjainkban nagy hangsúlyt fektetünk még a mozgásfejlesztésre és a környezeti 

nevelésre. Óvodánk nagy tornateremmel, mászófallal (Alapítványi támogatással valósult 

meg), tágas udvarral, Ovi-Sport pályával rendelkezik. Az óvodai kiskertünk (Alapítványi 

támogatással valósult meg) újabb lehetőséget biztosít minden csoport részére a környezeti 

nevelés tapasztalataira.  

 

 

http://www.almadiovoda.hu/
mailto:almadiovoda@gmail.com
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A csoportélet időbeosztását a stabil 

időpontok megjelölése, valamint az 

egész évben előre várható, 

rendszerességgel tervezhető feladatok, 

esetleg előre ismert események 

lerögzítése (napirend, heti rend, szokás 

és szabályrendszer, valamint az év 

kezdésekor megfogalmazott éves 

programterv) is meghatározza. 

 

 Az éves programterv tartalmazza azon 

éves szinten visszatérő eseményeket, amelyek a gyerekekre és szüleikre is vonatkoznak. 

 

 Az óvodai élet keretének, szervezeti formájának megfogalmazása, a programban 

megvalósuló célok elérésének időkerete. A csoport, az óvoda kapcsolatrendszere, 

hagyományai, ünnepei a gyerekek számára biztosítja a harmonikus, biztonságos, nyugodt, 

kiegyensúlyozott játszás, tevékenykedés, fejlődés feltételeit. 

 

 Fontos a gondozási tevékenységek megszervezése, hogy a gyermek aktív résztvevője, 

befolyásolója legyen, mialatt az óvónő megismerteti vele az egészséges életmód szokásait, 

szabályait. 

 

 Célunk az, hogy az egészségmegőrzés az évek során a gyermek igényévé váljon, természetes 

teendői közé tartozzon. Megfelelő szervezéssel megpróbáljuk ellensúlyozni a létszám adta 

esetleges kényszerhelyzeteket. Ez a gyermek testi szükségleteit, pszichoszomatikus 

biztonságérzetét szolgálja. Ezt segíti a délutáni pihenés időszaka, a csoportokban kialakított 

szertartások is, pl.: saját játékkal alvás.  

 

 Étkezéseknél figyelembe vesszük a gyerekek egyéni ízlését, ritmusát, otthonról hozott 

szokásait, modellt nyújtunk a kulturált étkezésben. Az Óvoda saját főzőkonyháján az 

egészséges táplálkozás feltételeit teremtjük meg az étrend összeállításában, a Minta Menza 

programban való részvétellel. 

 

Orvosi papírral rendelkező 

ételallergiás gyermekeknek 

speciális étrendet biztosítunk. Az 

étkezés jövedelemtől függően 

térítésköteles.  

 

 

http://www.almadiovoda.hu/
mailto:almadiovoda@gmail.com
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AZ ÓVODAÉRETTSÉG, ÓVODAKEZDÉS SZEMÉLYHEZ 

 KÖTÖTT FELTÉTELEI 

 

 

1)  SZOBATISZTASÁG: 

Csak akkor tudja az óvoda fogadni a 

gyermeket, ha megbízhatóan szoba- és – a 

délutáni alvás miatt –  ágytiszta.  

Bár törvény erre nincs, de óvodánk nincs 

felkészülve sem személyi, sem tárgyi 

feltételek tekintetében a pelenkázásra.  

A néha előforduló „baleseteket” 

természetesen toleráljuk. Erre azonban fel kell készülni, vízhatlan lepedőt kell beszerezni, 

váltóruhát kell biztosítani a szülőnek gyermeke számára. A rendszeres bepisilés fáradtságot, 

betegséget, nyugtalanságot jelezhet. 

Ha 5 éves kor után gyakran előfordul a „baleset”, a szülőnek szakemberhez kell fordulnia. 

A szobatisztaság kialakulását az idegrendszer érettsége határozza meg. Ez több lépcsős 

folyamat. Siettetni nem tudjuk, de támogatni igen. A gyermekek először csak rövid ideig 

tudják visszatartani a vizeletüket. Ha észrevesszük, hogy hosszabb ideig száraz marad a 

pelenka, gondolhatunk arra, hogy a gyermek kezd megérni a szobatisztaságra. 

Emellett pszichés feltételei is vannak a szobatisztaságnak. A gyermeknek is akarnia kell a 

szobatisztaságot, hiszen ez az új képesség lemondással jár, le kell mondania a pelenka 

nyújtotta kényelemről. 

Az óvodába lépés kényszerítő erő, de engedjük, hogy a gyermek saját ütemébe haladjon. 

Hamarabb elérjük a célt, mint kényszerítéssel. 

Az ágytisztaság később szokott kialakulni, mert alvás közben az ürítés funkció ellenőrzése 

könnyebben kicsúszhat a gyermek kezéből. 

Szobatisztaság megsegítése: 

o Tudatosítsuk a gyermekben mit várunk tőle, beszéljünk róla! 

o A szülő is készüljön fel rá: ágynemű, ruhamosás, éjszakai ébredés, gumilepedő, bili, 

WC szűkítő. 

o Szóbeli dicsérettel ösztönözzük! (ajándékra, büntetésre nincs szükség) 

http://www.almadiovoda.hu/
mailto:almadiovoda@gmail.com
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o Támogató, elfogadó közegben könnyebben alakul ki a szobatisztaság. 

o Nyugodt periódusban kezdjék a leszoktatást! 

o Nyáron ideális. 

 

2) ÖNÁLLÓSÁG 

 

Az óvodában elvárható, hogy a gyermek korának megfelelő önállósággal, illetve önállóságra 

való törekvéssel rendelkezzen.  

o Önállóan kell tudni étkezni. Kanál, villa használata fontos, ne kézzel egyen a gyermek. 

Fontos, hogy saját maga ellátásában tudjon, akarjon tevékenyen részt venni: 

o Cipő le és felvétele. 

o Önálló WC használat, nadrág, le és 

felhúzása. 

o Öltözködésben, vetkőzésben törekedjen az 

önállóságra!  

o Ismerje meg saját ruháit, cipőjét, 

törölközőjét, fogkeféjét, azok helyét! 

o „Idegen” személyektől is képes legyen 

segítséget, ételt elfogadni! 

o Próbálja használni a zsebkendőt, próbálja 

fújni az orrát! 

 

3) KIFEJEZŐKÉPESSÉG 

 

Fontos szempont, hogy a gyermek alapvető szükségleteivel, igényeivel érthetően tudjon az 

óvónő és társai felé fordulni.  

Pl.: szóljon, ha WC-re kell mennie, éhes, szomjas, kér, nem kér, keveset kér, fáj valami… 

http://www.almadiovoda.hu/
mailto:almadiovoda@gmail.com
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Az óvodában, nem csak az elválással, új környezettel, új emberekkel kell megbirkóznia a 

gyermeknek, hanem sok új szokást, szabályt kell megismernie, megtanulnia, melyet el kell 

fogadni gyermeknek és szülőnek egyaránt.         

Az óvodás korú gyermeknek meg kell tanulnia másokra figyelni, másokat elfogadni, közösen 

tevékenykedni. A születését követő totális egocentrizmus állapotából szociálisan érzékeny, 

empatikus kisemberré kell válnia. Az empátia kialakulása is egy folyamat, s mint a 

szobatisztaságra szoktatásnál, támogató, elfogadó családra, közösségre van szüksége a 

gyermeknek.  

 

4) LELKI ÉRETTSÉG       

                                                                                                                                                                                                                                                     

A testi fejlettség mellett nagyon fontos 

a lelki érettség is. A gyermek tudja 

elviselni az édesanya távollétét.  

Fontos az én-tudat kialakulása, hogy 

tudja lénye világosan elkülönül az őt 

körülvevő világtól.  

Rendelkeznie kell egy szilárd belső képzettel a szeretett személyről, így fantáziája 

segítségével bármikor fel tudja idézni anya, apa arcát saját megnyugtatására.  

Ettől nem tűnik olyan reménytelen várakozásnak a szülők nélkül eltöltött idő. Tisztában kell 

lennie azzal a ténnyel, hogy az óvodában töltött idő nem végleges, jönni fognak érte. 

A közösségbe járáshoz való hozzászokás nem korlátozódhat csak az óvodai beszoktatás 

idejére. A gyermeket csecsemő korától kezdve bízzuk rá egy általunk jól ismert, elfogadott, 

szeretett személyre. Ha ez rendszeresen megtörténik, alkalma nyílik rá szülőnek-gyereknek 

egyaránt, hogy megszokják az elválás érzését, s félelem nélkül szeretettel tudja elfogadni a 

személyt (később óvónőt), akire rábízza gyermekét. 

Hasonló korú gyermekekkel játszótéren, játszóházakban, zenés foglalkozásokon stb.. 

ismerkedhetnek, szocializálódhatnak, tanulhatják a közösségi létet, játékot, osztozkodást… 

Ha egy gyermek, akkor kezdi megszokni a szülőktől való elválást, amikor óvodába kezd járni, 

sokkal nagyobb traumán esik át.  

Hogy megkönnyítsük gyermekünk beszoktatását érdemes egy óvodai napirendhez hasonló 

napi ritmust kialakítani a család életében. 

 

http://www.almadiovoda.hu/
mailto:almadiovoda@gmail.com
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Óvodai napirend: 

6.30 - 8.00: érkezés, szabad játék, tevékenységek megkezdése 

8.00 - 9.00: folyamatos reggeli, játék 

9.00 - 10.30: játék, különböző tevékenységek 

10.30 - 11.30: udvari játék, séta 

11.30 - 12.30: ebéd 

12.30 - 14.30: délutáni csendes pihenő, alvás 

14.30 – 15:00:  uzsonna 

15:00 – 17:00 játék, hazamenetel 

 

o A napirendhez hasonlóan otthon is 

lehet kezdeni a napot egy közös 

játékkal, vizuális tevékenységgel pl.: 

rajzolás, gyurmázás. 

o Beszélgetni lehet arról, hogy telnek a 

mindennapok az óvodában. 

o Mesélhetünk saját óvodai 

élményeinkről. 

o Nézegessünk régi fényképeket! 

o Sok gyermekkönyv szól az óvodakezdésről. Ezek is a szülők segítségére lehetnek.   

Pl.:   

 Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok 

 Szepesi Mária: Pöttyös Panni az óvodában 

 Bartos Erika: Anna és Peti: Irány az óvoda 

 Kormos István: Vackor az Óvodában 

 Vadadi Adrienn: Örökké óvodás maradok 

o Hagyjunk időt, hogy kérdezhessen, beszélgessünk róla! 

http://www.almadiovoda.hu/
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o Séta során menjünk el az óvodához, nézzük meg az udvart az udvaron játszó 

gyermekeket! Járjuk be többször az oda vezető utat! Nézzünk be az épületbe, 

csoportszobába! 

o Válasszunk közösen ovis zsákot, törölközőt, poharat, fogkefét. Varrjuk fel az ovis 

jeleket! 

o Hagyjuk, hogy ezeket naponta átnézze, kipakolja - bepakolja a zsákba. 

 

BEFOGADÁS, BESZOKTATÁS 

 

 Mivel a sokrétű alkalmazkodás egyik kicsinek 

sem könnyű, érdemes időt szánni a 

beszoktatásra, hogy a gyermek örömteli 

emléket őrizzen meg erről az időszakról. 

A nyári hónapok nem alkalmasak a 

beszoktatásra, mert az óvoda gyermek és 

dolgozói létszáma is lecsökken, összevont 

csoportokkal üzemelünk és minden héten más 

és más óvónő dolgozik.  

A 2022. augusztus 31-ig 3. életévüket betöltött 

gyermekeknek viszont szeptember 1-vel bent 

kell lenniük az óvodában.  

Így a befogadás, beszoktatás időszaka augusztus utolsó hetében kezdődik meg. A befogadás 

rendjébe fontossági sorrendet állítunk fel, melyről a június 21.-én kedden megtartott szülői 

értekezleten fogunk tájékoztatást adni. 

Az első és legfontosabb lépése az óvodakezdésnek az első beszélgetés lefolytatása, melynek 

helyszíne az óvoda, résztevői a szülők és a gyermek jövendő óvónői. Itt egyeztetjük a 

gyermekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, mi törté 

 

nt a kisgyermekkel az első 3 életévében. Erről feljegyzést készítünk, majd megbeszéljük a 

befogadás, beszoktatás megkezdésének napját, annak várható menetét. 

A bölcsődéből érkező gyermekek előnyt élveznek a családból érkezőkkel szemben, hiszen 

náluk az elválás folyamata már végbement. Ettől függetlenül ugyanannyi törődést igényelnek, 
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mint a többi gyermek, hiszen a környezet, a gyerekek és a felnőttek számukra is ismeretlenek. 

Náluk a beszoktatás folyamata rövidebb ideig tart. 

Ha a gyermek nem járt bölcsődébe, a már előbb említett módokon fel lehet őt készíteni az 

óvodára.  

A beszoktatást segítheti, ha egy kedvenc tárgyát (plüss, cumi,,,) magával hozhatja. 

A cumiról való leszoktatást ne az óvodakezdésre időzítsék, mert ez csak nehezítené az 

elválást, a szülőről való leválást!! 

   

A beszoktatás első ütemében a gyermek 

belátogat szüleivel az óvodába, a már kijelölt 

csoportba.  

Megismerkedik az óvónővel, körülnéz a 

csoportszobában, megnézi a mosdót, hol lesz 

a helye az öltözőben, hova kerül a 

törölközője, hova teheti ruháit, cipőit, 

poharát… 

Rövid ideig ismerkedik a gyerekekkel, 

játékokkal, udvarral. 

A beszoktatás folyamatos. A gyermek fejlettségi szintjétől függően határozzuk meg, a 

szülővel együtt, hogy mennyi ideig tartson az az időszak, amikor a gyermek a szüleivel együtt 

tartózkodik a csoportszobában. Itt a szülő nem aktív résztvevő, hanem passzív megfigyelő. 

Egy széken ülve figyel, de a gyermek igényeit a csoportban dolgozó felnőttek elégítik ki. 

A beszoktatás második ütemében a gyermek már egyedül van a csoportban.  

Ebben az időszakban is a gyermek egyéni fejlettsége a meghatározó, attól függően 

fokozatosan növeljük a csoportban eltöltött időt.  

Egy gyermek beszoktatására legalább 2 hetet tervezünk. A második héten már ott ebédel, s a 

gyermektől függően, illetve a szülők igényeihez igazodva az alvást is megpróbálhatjuk.  

Fontos, hogy ne siettessük a gyermek beszoktatását. Nagyon sok élmény, érzelmi hatás éri őt 

ebben az időszakban. Ezeket az élményeket engednünk kell, hogy feldolgozza. Fontos, hogy 

ne alakuljon ki a gyermekben szorongás, félelem.  

Itt is az örömadás, a biztonságnyújtás a lényeg. A sürgetés a türelmetlenkedés szétrombolhat 

mindent, frusztráció alakul ki a gyerekben, ami agressziót szülhet.  
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Előfordulhat, hogy látszólag hamar megszokta az óvodát, ebédel, alszik néhány nap alatt, s 2 

hét vagy egy hónap múlva elkezd sírni, nem akar óvodába járni. 

A reggeli indulás legyen nyugodt! Legyen idő a beszélgetésre, esetleg sétálni az óvodáig! Ha 

reggel kapkodva, a gyereket sürgetve, feszülten érkezünk az óvodába, a gyermek egész nap 

feszült, izgatott lesz. 

 

A legfontosabb, hogy a szülő legyen határozott! Ne szorongjon, bízzon meg az óvónőkben, a 

kiválasztott óvodában, mert a gyermek átveszi a szülő rezgéseit, s ő is így fog reagálni. Ha az 

ellenkezőjét érzi, aggódni, szorongani fog egész nap. 

A reggeli elszakadás legyen határozott. Ha a gyermek már átöltözött és minden fontos dolgot 

elvégzett, megbeszélt a gyermekkel, akkor köszönjön el tőle, közölje vele mikor jön érte 

(fontos, hogy azt tartsa is be!!!), majd kísérje oda az óvónőhöz és induljon el!  

Ha a gyermek esetleg sír, akkor is maradjon határozott, magabiztos és nyugodt! Soha ne 

jöjjön vissza, ha már elbúcsúzott! Puszit is akkor adjon neki, mielőtt bemegy a 

csoportszobába! Onnan már ne hívja ki még egy puszira, mert elbizonytalanítja a gyermeket! 

Ne engedje, hogy a gyermek döntse el, mikor van kedve óvodába jönni. 

Ha rendszeresen jár, a kezdeti nehézségek ellenére is rövidebb idő alatt szokja meg élete új 

rendjét. Hamarabb lesz képes kapcsolatokat teremteni, hamarabb lesz képes jól érezni magát. 

 

Az első időszakban számolni kell a gyakori megbetegedésekkel. Természetesen ilyenkor 

otthon kell tartani a gyermeket! 
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AJÁNLÓ 

 

Érdekes cikkek a gyermekneveléssel kapcsolatban, 

amit szíves figyelmükbe ajánlunk: 

 

 - A szabad játék létjogosultságát, fontosságát emeli 

ki ez az írás:  

http://papasmamasmagazin.hu/gyerek/gyerek-3-6-

ev/gyerekneveles-pszichologia-2/miert-fontos-gyerekkorban-a-szabad-jatek-milyen-eletre-

szolo-leckeket-tanulhat-meg-a-gyerek-a-szabad/?fbclid=IwAR3-

D20oRfWMLR1mu4JorVWqRvgNDz7nw5gLiPgPryTCZcAeGoMyBJ-Bvgk  

  

- A napirend fontosságáról:  

https://felelosszulokiskolaja.hu/hirek/miert-fontos-a-gyermekek-eleteben-a-

napirend?fbclid=IwAR3283NZ7XXVxVb0kLLOT5rTVJrvwFMgPgtdqjP1o1dL1kZA_iPfew

4-Qik 

 

 - Mit tudhat egy 3 éves gyermek?  

Felhívjuk figyelmüket, hogy az iskolára való felkészítés nem az intézményes neveléssel 

kezdődik! 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekek_fejlodese/19329/gyermekeink_fejlo

dese_-_3_eves_gyerek  

 

Honlapunkon folyamatosan tájékozódhatnak óvodánk életéről, az aktualitásokról. 

http://www.almadiovoda.hu/  

 

Szeretettel várjuk az első találkozást! 
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