
Bölcsődés 
leszek



Kedves Szülők! 

Tapasztalataink alapján a családokat többféle 
kérdés foglalkoztatja, mielőtt meghozzák a 
döntést, gyermekük bölcsődés lesz. 
Menjenek, vagy még várjanak? Jó lesz ez így 
nekik? Milyen a jó bölcsőde? Mi lesz, ha nem 
szeret majd a gyermek bölcsődébe járni vagy 
sokszor betegszik meg? Hogyan oldják meg a 
problémákat?  Milyen elvárások vannak ott? 
Betekinthetnek a bölcsőde életébe? 
Megnézhetik a csoportokat? Kire bízzák a 
gyermeküket? Biztonságban lesz ott? 
Elegendő figyelmet kap majd? Szobatisztának 
kell lennie? Milyen elvárások vannak, mit kell 
már tudnia?
Sokféle csatornán lehet információhoz jutni, 
de ezekből nehezen szűrhető ki a valóban 
értékes, gyakorlatban jól alkalmazható tanács, 
módszer.
Ezért is készítettük el ezt a kis tájékoztatót. 
Szeretnénk segítséget adni ahhoz, hogy a 
családból a bölcsődébe történő átmenet, 
gyengéd, és a lehető legzökkenőmentesebb 
legyen. 



A közösségbe kerülés nagy fordulópont mind a család, 
mind a gyermek életében, hiszen a bölcsőde az első 
olyan kisgyermekintézmény, ahol a gyermek a nap 
nagy részét a szülőtől távol tölti.

Amikor a család meghozza a döntést arról, hogy 
gyermekük bölcsődés lesz, át kell gondolni, meg kell 
tervezni a munkába állás időpontját, úgy, hogy jusson 
idő a bölcsődei beszoktatásra, s legyen idő arra is, 
hogy a Szülők, elsősorban az Édesanya önmagát is 
felkészítse arra, hogy másra fogja bízni gyermekét. 
A bölcsődébe kerülés nagy változást hoz a kisgyermek 
életében is, amire fokozatosan fel kell készíteni.

Ehhez szeretnénk most néhány tanácsot adni.   



Hogyan is kezdjük? Meséljünk, egyszer volt, hol 
nem volt, volt egyszer…… 



Mese a bölcsődéről

• Anya és Apa beszéljen, meséljen a bölcsődéről. Ez történhet úgy is, hogy saját élményeit meséli

el, vagy egy kis állatfigura, egy kitalált kislány/kisfiú, vagy éppen maga a kisgyermek a történet

szereplője, aki „útnak indul a bölcsibe”. Ehhez több kedves, gyermekeknek szóló irodalmi

alkotás is megtalálható, amelyek nézegetésével még jobban átélhető a mese.

• Kezdetben olyan történeteket lehet olvasgatni, melyek az anyától, apától való elválást segítik.

Ezekben mese formájában találkozhat a kisgyermek azzal, hogy ha nem is látja egy ideig a

szülőket, Apa és Anya végül újra megérkezik és a szeretet akkor is ugyan úgy működik, ha

nincsenek is együtt. Ezek a történetek, könyvek segíthetik a bölcsődére hangolódást, de a

beszoktatás alatt és után is hasznosnak bizonyulnak.

• Írásunk végén megtalálják ajánlókat, amiből lehet válogatni.



A bölcsőde, a kisgyermeknevelő megismerése

Nagyon fontos a választott intézmény, a kisgyermeknevelő megismerése. A bölcsődébe 
kerülő kisgyermek számára ugyanis a legfontosabb az őt ellátó felnőtt, aki a 
közösségben pótolja Anyát, míg az távol van, megöleli, vigasztalja, biztonságot ad a 
számára. 

Elengedhetetlen tehát, hogy a Szülő megbízzon  a kisgyermeknevelőben, hisz csak akkor 
tudja nyugodtan elengedni gyermekét, ha biztonságot nyújtó, szeretetteljes közegben 
tudja őt. Ezt kisgyermeknevelőként mi magunk is átéltük, saját gyermekünk bölcsődéssé 
válása időszakában. 

A kölcsönös megismerésen alapuló, bizalomra épülő, őszinte partneri kapcsolat 
kialakítása alapvető feltétele annak, hogy a kisgyermek valóban jól élje meg a bölcsődei 
mindennapokat. 

A választott intézmény szakemberei és a család közötti viszony jelentősen befolyásolja a 
gyermek bölcsődei beilleszkedésének sikerét, de ugyanúgy kihat a család életére és 
nyugalmára is



Bölcsődekóstolgató, avagy hogyan történhet az ismerkedés? 

Nagy segítség lehet, ha a bölcsőde honlapját, facebook oldalát nézegetik, majd be is 
látogatnak a bölcsődébe. Ehhez jó lehetőséget nyújt a bölcsődék által szervezett nyílt 
nap, játszódélután, bölcsi kukucskáló, amelynek során lehetőség adódik megismerni a 
bölcsődei környezetet, a kisgyermeknevelőket is. Az ekkor szerzett élmények és 
tapasztalatok alkalmat adnak a bölcsődéről való mesélésre is. Még a beszoktatás előtt 
érdemes többször a bölcsi felé sétálni, benézni az udvarra, a nagyobbakkal lehet 
beszélgetni a közelgő eseményekről. Milyen lesz ha majd bölcsődés leszel. 

Segítheti még a bölcsődei beszoktatást az is, ha a gyermeknek van lehetősége más 
gyermekekkel találkozni, játszani, így már nem lesz újdonság számára más 
kisgyermekek társasága, a szabályok elfogadása. Családtagokkal, Nagyszülőkkel való 
együttlétben pedig átélheti az az anyától való biztonságos eltávolodást és visszatérést is.



Amiről még mindenképpen beszélnünk kell

Vannak olyan  változások, amelyek a kisgyermek életében nagy 
jelentőséggel bírnak. 

A bölcsődés korú gyermekek életkorukból adódóan nagyon 
ragaszkodnak az állandósághoz. A megszokott események, az, hogy 
minden ugyanúgy történik, kiszámíthatóságot, biztonságérzetet nyújt 
számukra, segíti a tájékozódást, eligazodást a világban. Éppen ezért 
nagyon fontos, hogy a bölcsődei élet megkezdésének időszakában csak 
annyi változás történjen a kisgyermek életében, amennyi feltétlenül 
szükséges. 

Lehetőség szerint, ne ekkor kerüljön ki a kiságyból, ne ilyenkor változzon 
meg a környezete, ha lehet, ne ekkor költözzön a család új otthonba. 



Napirend 



Napirend

A bölcsődei napirend eltérhet a kisgyermek otthoni napirendjétől. Ezért célszerű már hetekkel,

vagy ha elegendő idő van rá, - mert Anyának nem azonnal kell munkába állnia, nem történik

váratlan helyzet a családban-, már néhány hónappal a beszoktatás megkezdése előtt fokozatosan

közelíteni a bölcsődei napirendhez. Ezzel szintén a gyermek bölcsődei élethez való

alkalmazkodását lehet megkönnyíteni.

Például 8 órakor reggelizzen, 12 óra körül legyen az ebéd és utána pihenjen, és törekedni kell arra,

hogy az esti lefekvés időpontja is állandó legyen, hiszen ha Anya visszamegy dolgozni,

előfordulhat, hogy korábban kell ébredni, mint ahogy azt eddig megszokta. Ha felidézzük

magunkban, milyen érzés a szabadság után újra munkába állni, átélhetjük mit érezhet

gyermekünk.

Jó tehát erre a Szülőnek és a gyermeknek is felkészülni, mert bizony időbe telik amíg kialakul a

család új napirendje, életrendje a munkába állás után. Szokták mondani, a kisgyermekes családok
élete excell tábla mentén zajlik, ezért érdemes ennek kereteit előre megtervezni.



Szoptatás 

Manapság nagyon sok kisgyermek még 1.5 éves kora után is igényli
a szoptatást. Ez az intim közelség biztonságot ad, és erős kötődést
jelent. A bölcsődében erre már nincs lehetőség, hiszen Anya távol
van.

Ezért mindenképpen célszerű időben elkezdeni az eltávolodást, de
ez semmikképpen se drasztikusan történjen. A gyengéd átmenet itt
is a legfontosabb szempont.

Kezdetben megmaradhat a reggeli és esti szoptatás, majd később
már csak az esti, miközben a nappali szoptatásokról áttevődik a
hangsúly az egyéb étkezésekre. Ez a fokozatosság segíti a
folyamatot, az Anya és a kisgyermek számára is megnyugtató
módon zajlik a változás.



Alvás
Minden gyermek egyéniségének, korábban kialakult szokásainak
megfelelően alszik el. Így van aki, elsötétített szobában, van, aki Anyához
bújva, van, aki kedvenc tárgyával, cumival.

Ezeknek a szokásoknak jó része megőrizhető a bölcsődében is, és az alvós
kis társak is vele lehetnek. Az idegen hely viszont sokkal nagyobb nehezítő
tényező a gyermek számára. Mi felnőttek is jól tudjuk, nem olyan könnyű
idegen helyen elaludni. Hogyan segíthetjük ebben a gyermeket?

A bölcsőde megkezdése előtt néhány hónappal, a Nagymamával, más
közegben, is kipróbálhatja a gyermek a délutáni alvást. Itt is érdemes
valamilyen ritmust tartani, hogy a biztonság, a kiszámíthatóság kialakuljon,
például minden héten egy alkalommal a Nagymamánál tölti a napot a
gyermek.



Betegségek 

Sok Szülő tart attól, hogy közösségbe kerüléskor sokat lesz beteg a gyermeke.

Sajnos ez bizony előfordulhat, mert a gyermeknek új társakhoz, egy új környezethez,

új baktériumokhoz kell hozzászokni.

Az immunrendszer fejlődését azonban már a bölcsődébe kerülés előtt is lehet

támogatni. Megfelelő táplálkozás biztosításával, sok zöldség, gyümölcs

fogyasztásával elősegíthetjük a vitaminok bevitelét. Egyéb vitaminok, komplex

vitaminkészítmények adásáról célszerű a házi gyermekorvos, vagy a védőnő

véleményét kikérni.

A szabad levegőn tartózkodás edzettebbé teszi a gyermek immunrendszerét. Így

ritkábban betegszik meg, és ha mégis az lesz könnyebben birkózik meg a

betegséggel.



Könyvajánló 

A szülőktől való elválást bemutató történetek

- Julia Donaldson: A majom mamája /Pagony Kiadó 2018/

- A kisvakond és a nyuszi /Móra Kiadó 2017/

- Oliver Jeffers: A pingvin és a kisfiú /Pagony Kiadó 2016/

- Poci mesék





A bölcsi (ovi) életét bemutató könyvek:

• Farkas Nóra: Összeköt a szeretet – Beszoktatós könyv /Manó Könyvek Kiadó 2018/

• Eszes Hajnal: Egy nap a bölcsiben

• Bartos Erika: Bogyó és Babóca az óvodában /Pagony Kiadó 2018/

• Liane Schneider: Bori óvodába megy /Manó Könyvek 2010/

• Bartos Erika: Anna és Peti - Irány az óvoda /Alexandra Kiadó 2006/

• Christian Tielmann: Berci óvodába megy /Manó Könyvek 2017/

• Kiss Judit Ágnes: Babaróka ajándéka /Pagony Kiadó 2018/ 

• Kajsa Gordan: Kifli kutyaoviba megy /Manó Könyvek 2011/







Reméljük, hogy ezzel a kis tájékoztatóval segíteni tudtuk Önöket a bölcsőde felé való 
elindulásban. 

Élményekkel teli beszoktatást, és vidám, gondtalan bölcsődés éveket kívánunk minden 
kisgyermeknek és családjának! 

A tájékoztatót a Jósika úti bölcsőde kisgyermeknevelői készítették. 
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