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A bölcsőde definíciója: 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni 
ellátásának egyik formája. A bölcsőde a családban nevelkedő – 20 hetestől 
- 3 éves korú – gyermekek szakszerű gondozását és nevelését végző 
intézmény

A bölcsődei előírás szerint kik vehetők fel a bölcsődébe?

· akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük,
· munkaerő- piaci részvételt elősegítő programban,
· nappali képzésben való részvételük,
· betegségük,
· vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 
gondoskodni.



Sztereotípiák

„Az anyukák nagyon magas elvárásokat 

támasztanak magukkal szemben, nagy rajtuk 

a társadalmi nyomás, hogy mindent 

tökéletesen kell csinálniuk. A közvélekedés 

szerint az a jó anya, aki a lehető legtovább 

otthon van a gyermekével. Ez az ideál azonban 

a szocializmus öröksége” – Deliága Éva 

gyermekpszichológus.



Egy Anya:

-Sok esetben egyedül van egész nap a kisgyermekkel

-Egyedül marad a rá váró házimunkákkal

-Izolálódik a munkaerőpiacról

Sok esetben megszenvedjük a kisgyermekes időszakot



Megszületett a döntés, irány a bölcsi! 
De…..

• Nem fog eltávolodni tőlem?
• Nem fogja jobban szeretni a kisgyermeknevelőt, mint engem?   
• Nem fog éhen halni?
• Bír majd aludni?
• Megvigasztalják majd ha szomorú?

Ha bármilyen élethelyzetben úgy 
dönt a család, hogy igénybe 

veszik ezt a segítséget, akkor a 
legfontosabb, hogy a szülők meg 

tudjanak bízni abban a 
bölcsődében, ahová be szeretnék 

íratni a gyermeküket! 



A bölcsődei élet megszervezésének elvei

• Kapcsolat a szülőkkel  
A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt 
kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését.

• Beszoktatás 
A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való 
együttműködést helyezi előtérbe. Az anya vagy az apa jelenléte 
biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új környezethez 
való alkalmazkodását.

• Saját gondozónő rendszer
A „saját gondozónő”-rendszer a személyi állandóság elvén 
nyugszik. A csoport gyermekeinek egy része (5-6-7 gyermek) 
tartozik egy kisgyermeknevelőhöz. 



• Napirend 
A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek 
igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos 
gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja biztosítani, 
megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás 
és az önállósodás lehetőségét.

• Gyermekcsoportok szervezése 
A bölcsődei gyermekcsoport létszámát jogszabály határozza meg.
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A bölcsődei nevelés- gondozás főbb helyzetei

• Gondozás
Bensőséges interakciós helyzet kisgyermeknevelő és gyermek között, 
melynek elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése.

• Játék 
A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ 
megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az 
érzelmi és a szociális fejlődését.

• Mondóka, ének
A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, érzelmi, 
hangulati állapotához igazodó, felelősséggel kiválasztott és alkalmazott 
játékos mondókák, gyermekdalok, népdalok és értékes zeneművek 
felkeltik a kisgyermek érdeklődését, formálják esztétikai érzékenységét, 
zenei ízlését, segítik a hagyományok megismerését és továbbélését.



• Alkotó tevékenységek
Az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek 
feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés, az alkotás – nem az 
eredmény.

• Vers, mese
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.
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• Egyéb tevékenységek
Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös 
előkészítéséhez és megoldásához, az egymásról és a környezet 
szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. viráglocsolás, 
gyümölcsnap előkészítése… stb.).

• Mozgás
Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái 
alakulnak ki, fejlődnek. A mozgásigény rendkívül nagy, az 
egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást.
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Köszönöm szépen figyelmet!

„Az fogja jól bírni az élet megpróbáltatásait és az lesz eredményes, aki 
gyerekkorában jól érezhette magát a bőrében,

ÉRZELMI BIZTONSÁGBAN NEVELKEDETT, ÖNBIZALMÁT 
MEGERŐSÍTETTÉK, NEM HAGYVA, HOGY A KÜLVILÁG TÉVESEN 
ÉRTELMEZETT FÖLÖSLEGES KÖVETELMÉNYEKKEL TÚL KORÁN 

MEGTÖRJE.”
VEKERDY TAMÁS


