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„Ő azt hiszi, csak játszik, de mi már
tudjuk, mire megy vele. Arra, hogy a világban
otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny
ember váljék belőle”

/Varga Domokos/

biztosításával, viselkedési minták nyújtásával

során / ismerkedhetnek a gyermekek a közlekedés

elősegíteni harmonikus fejlődésüket.

szabályaival.
Játékkészletünket folyamatosan bővítjük.

Bölcsőde bemutatkozása

Bölcsőde tárgyi feltételei

2020/2021
Nevelési-gondozási év programjai

Bölcsődénk Százhalombatta legdélibb területén
található, jól megközelíthető. Egy telephelyen,
120 férőhellyel látja el feladatát. Öt bölcsődei
egységben: Maci, Katica, Margaréta, Tigris,
Pillangó csoport ezen belül 10 csoportszobában,
családias hangulatban fogadjuk a gyermekeket.
Valamennyi

csoportban

vegyes

korcsoportú

gyermekek vannak.
A bölcsődei nevelés-gondozás célja, hogy a
családban nevelkedő kisgyermekek számára a
családi nevelést segítve, napközbeni ellátás
keretében

a

gyermek

fizikai-és

érzelmi

biztonságának és jólétének megteremtésével,

A csoportszobák

bútorzata,

berendezése,

2020. 09. 01-tól folyamatosan fogadjuk a

felosztása a gyermekek fejlődéséhez igazodik.

beíratott gyermekeket.

A kisgyermeknevelők a belső tér kialakítása

2020. 12. 04.: Mikulás a bölcsődében

során igyekeztek a gyermekek igényeinek

2020. 12. 16.: Karácsonyi Ünnepség

megfelelő belső teret, kuckót kialakítani. A

2021. 01. : Szülői értekezlet

játékkészlet

megfelel

a

bölcsődés

korú

2021. 02. 12.: Farsang

gyermekek életkori sajátosságainak. Könnyen

2021. 03. 29.: Készülődés a Húsvéti Ünnepekre

tisztíthatóak, fertőtleníthetőek.

2021. 05. 10-ig Bölcsődei beiratkozás: online,
folyamatosan fogadjuk a felvételi kérelmeket

A nagy-mozgások fejlesztésére rossz idő

2021/2022. nevelési évre

esetén a bölcsőde épületében is lehetőséget

2021. 05. 25. – 28. Egészséghét, gyereknap

biztosítunk három helyszínen: „golyós szoba”,

2021. 06. 10. 17:00 : Szülői értekezlet 2021/2022

„tágulda” és

nevelési-gondozási évre beíratott gyermekek

„trambulinos tér” elnevezésű

helyiségekben mozoghatnak a gyermekek.

szüleinek (ha a járványügyi helyzet megengedi)

kompetenciájának

2018-ban szintén kialakításra került egy

2021.06.28-07.23.: csoportzárás: Tigris,

figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség

kresszpálya az udvaron, mely segítségével

Margaréta, Katica csoport

feltétel

nélküli

identitásának

szeretettel

erősítésével,

és

elfogadással,

már kisgyermekkorban /a játéktevékenység

2021.07.26-08.19.. csoportzárás: Maci, Pillangó
csoport

