
Üdvözöljük 
óvodánkban!

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ 
ÓVODÁRÓL, A MEGSZOKTATÁSRÓL 

ÉS A NAPIRENDRŐL

Ahhoz, hogy gyermeke óvodá-
ba járhasson, egészségesnek 
kell lennie. Felhívjuk Önt, ha 

gyermeke az óvodában megbetegs-
zik. Amennyiben gyermekének fer-
tőző betegsége van, kérjük azonnal 
értesítse intézményünket.

Gyermeke az óvodában töltött ideje 
egy részét a szabadban fogja tölteni, 
kérjük, legyen nála megfelelő váltó-
ruha.

A kényelmes öltözék, melyet gyer-
meke egyedül fel és le tud venni, 
rendkívül előnyös, hiszen támogatja 
gyermeke önállóságát is.

Az óvodában ünnepeket is tartunk, 
mint pl. a gyermekek születésnap-

ját. Néhány ünnepségen a szülők 
is részt vesznek, s vannak rendez-
vények, melyek az óvoda látogatási 
idején kívül esnek. Az ilyen ünnepe-
kről időben tájékoztatjuk Önt.

Bizonyos napokon az óvodás cso-
portok kirándulni mennek. Az ilyen 
kirándulásokról is időben tájékoztat-
juk Önt és/vagy meghívót küldünk 
Önnek.

Ha a gyermekért nem Ön jön szemé-
lyesen, a pedagógust erről időben 
értesítenie kell. Mindenképp gondos-
kodni kell arról, hogy az adott szemé-
ly egy „megfelelő személy“ legyen, 
aki elviheti a gyermekét. További tá-
jékoztatásért a témával kapcsolatban 
forduljon pedagógusainkhoz. 

A „Kinderdrehscheibe“ platfor-
mon még több információt 
talál a következő cím alatt:  

www.kinderdrehscheibe.net. A we-
boldal többnyelvű, a stájerországi 
gyermeknevelési- és oktatási intéz-
ményekről, a szünidő alatti óvoda-
látogatásról és szabadidős tevéke-
nységeink kínálatáról informálja Önt. 
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Örülünk, hogy 
közelebbről is 

megismerhetjük 
gyermekét és 

családját. 
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Szeretettel üdvözöljük gyerme-
két és családját óvodánkban. 
A következő néhány oldalon 

arról olvashat, hogyan zajlik az élet 
óvodánkban, mik az első lépések és 
hogyan szeretnénk Önnel és család-
jával együttműködni.

Stájerországban a fiúk és lányok har-
madik életévüket betöltve egészen 
iskolás korukig járhatnak óvodába. 
Az óvoda egy biztonságos hely, ahol 
gyermeke játszva tanulhat.
 
Pedagógusaink és nevelőink kísérik 
gyermekét fejlődése útján és idővel 
szoros, bizalmas kapcsolatot alakí-
tanak ki vele. 

Nevelési és oktatási munkánk alap-
pillére a „Bundesländerübergreifen-
der Bildungsrahmenplan“ azaz, egy 
átfogó, országos oktatási tanterv. 
További információval a pedagógiai 
és szervezési témákkal kapcsolat-
ban, intézményünk alapelveinek ké-
zikönyve szolgál.

Az óvodáknak az a feladata, hogy 
a gyermekek szociális, emocioná-
lis, kognitív és motorikus fejlődését 
egyénileg támogassák. Integrációs 
feladatokat látnak el speciális ok-
tatási igényű gyermekek és inter-
kulturális aspektusokat illetően és 
hozzájárulnak egy alapvető vallási és 
erkölcsi oktatáshoz. Az óvodák holi-
sztikus módon készítik fel a lányokat 
és a fiúkat a beiskolázásra.

Hogy gyermekét alaposan megis-
merhessük, fontos számunkra a szü-
lőkkel való együttműködés. Kérjük, 
ossza meg pedagógusainkkal kéré-
seit, félelmeit és aggályait.

Minden gyermek fejlődését óvóda-
pedagógusaink figyelik és doku-
mentálják. Arról, hogyan érzi magát 
gyermeke intézményünkben egy 
gyermekfejlődési beszélgetésen 
keretein belül kerül sor, melyre az 
év folyamán meghívjuk Önt. Fontos 
témákat érintő, rövidebb beszélge-
tésekre azonban természetesen év 
közben is bármikor sor kerülhet.

Önnek és gyermekének időre 
van szüksége, hogy megs-
zokják az óvodát. Gyermeke 

számára ez nagyon izgalmas lehet. 
Új emberek, helyiségek, játékok, 
napirendek, szabályok – ezt mind 
lassan és fokozatosan ismertetjük 
meg Önnel és gyermekével. Peda-
gógusaink tájékoztatják Önt, hogy-
an is tehető zökkenőmentessé ez az 
időszak.

Szakítson rá némi időt és kísér-
je el gyermekét az első napokban 
az óvodába. Eleinte a látogatások 
rövidek lesznek, majd az óvódape-
dagógusokkal való egyeztetés után 
fokozatosan hosszabbodnak az itt 
töltött órák.

Idővel gyermeke bizalmas kapcsola-
tot alakít ki pedagógusainkkal, akik 

jelenlétében a gyermek biztonság-
ban érzi magát.

Ha gyermeke már elég biztonságban 
érzi magát, eljön az első elválás ide-
je. Ön egy másik teremben várako-
zik, majd pár perc múlva visszajön. 
Idővel gyermeke egyre több percet 
tölt majd Ön nélkül a közösségi te-
remben, mely során pedagógusaink 
és nevelőink intenzíven foglalkoznak 
a gyermekkel egy jó kapcsolat kiala-
kítására törekedve. Valamikor eljön 
majd az idő, hogy gyermeke Ön nél-
kül az óvodában marad. Ha gyerme-
ke a búcsúzáskor sír, kérjük, jöjjön 
vissza és vigasztalja meg.

A megszoktatás akár néhány hétig is 
eltarthat. Különösen fontos ilyenkor, 
hogy Ön és a pedagógiai személyzet 
jól működjön együtt.

AZ ÓVODA – 
AZ OKTATÁS HELYSZÍNE

AZ ÓVODAKEZDÉS AZ ÓVODA NAPIRENDJE
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Reggel megérkezik gyermeké-
vel az óvodába és köszöntik 
az óvópedagógusokat. Innen-

től a pedagógusok és nevelők veszik 
át gyermeke felügyeleti kötelessé-
gét. Ön elbúcsúzik gyermekétől.

Napközben gyermeke egyedül vagy 
a barátaival játszik majd, sok új dol-
got próbál ki és ezáltal sok új dolgot 
tanul. Kínálatunk rendkívül színes: 
reggeli kör, együtt mozgás, zenélés, 
képeskönyvnézegetés. Gyermeke 
különféle tanszerekkel és oktatási 
területekkel ismerkedik meg, mint 
pl. nyelv és a kommunikáció Ezen 
tevékenységek az óvoda épületében 
vagy az udvaron zajlanak.

Délelőtt a gyermekek reggeliznek 
vagy uzsonnáznak. Néhány gyer-

mek már délben hazamegy, mások 
az óvodában ebédelnek (meleg étel) 
és ezután délutáni alvásra is lehető-
ségük van, hogy kipihenjék magukat 
vagy játszhatnak az udvaron, eset-
leg úgy, mint délelőtt, különböző 
foglalkozásokon vehetnek részt.


