
Általános napirend , 

mely évszakonként kiegészül az adott időszakra tervezett programokkal, a 
gondozónő által kiválasztott mesékkel, dalokkal, mondókákkal 

 

6.00 – 8.00 óráig:  
folyamatosan érkeznek a gyerekek a bölcsődében (családi napközibe) 
a gondozónő tájékozódik a szülőtől a gyermek aktuális állapotáról 
a gondozónő segíti a szülőtől való elszakadást, vigasztal, ölbe vesz, simogat, beszélget a 
gyermekkel, játékot kínál, játszik a gyermekekkel, biztosítja az önfeledt játék lehetőségét.  

8.00 – 8.30 óráig  
a gondozónő elvégzi a szükséges gondozási műveleteket: pelenkát cserél, 
közreműködik a nagyobbak kézmosásánál, segíti a helyes szokások kialakulását a  
tisztálkodással kapcsolatosan 
a gyermekek reggeliztetése közben a gondozónő biztosítja a családias,  
oldott légkörben történő étkezést.  
a gondozónő elősegíti a gyermekek önállósodási törekvéseit, szükség szerint a pihenés 
biztosított a gyermekeknek  

8.30 - 11.00 óráig  
a délelőtt folyamán a gyermekek számára biztosítottak a szabad játékválasztás 
lehetősége, időjárástól függően a szabad levegőn tartózkodás  
A gondozónő a szabad játék mellett az évszakokhoz igazodva  fejlesztő hatású programokat 
kínál, melyek elősegítik a kisgyermekek értelmi érzelmi, mozgás, zenei, szociális fejlődését. 
(mesélés, mondókák, játékos torna, alkotó játékok, énekes játékok, ünnepekre való  
 készülődés…) 
 a gyermekek számára önkéntes, egyéni érdeklődésétől függ a részvétel a  
különböző tevékenységekben. 
Tízórai folyadék vagy gyümölcs biztosított a gyermekeknek – mely játékhelyzet 
közben van felkínálva 
A gondozónő segíti a társkapcsolatok alakulását a gyermekek között. 

11.00 – 11.30 óráig  
Készülődés az ebédhez: 
a gondozónő a gyermekek egyéni gondozását végzi, az önállósodási törekvéseket segítve  

11.30 – 12.00 óráig  
a gyermekek ebédelnek a koruknak megfelelő étrend biztosításával, 
az életkori és egyéni sajátosságok, önállósodás segítése: terítés, merítés stb.  
önkéntessége lehetőség a gyermekeknek 
a gondozónő szükség szerint segít, családias légkört teremt, biztatja a gyermekeket a  
kultúrált étkezés elsajátítására, ételfajták megismerésére. 

12.00 - 15.00 óráig  
alváshoz szükséges nyugalom megteremtése (halk zene, mese, az otthonról hozott saját játék, 
cumi, kendő biztosítása) 



15 – 15,30 óráig 
Ébredés után uzsonnáznak a gyermekek- életkoruknak megfelelő étrend biztosításával,  
a megfelelő étkezési hangulat megteremtésével, önálló étkezés kialakulását segítik a 
gondozónők. 

15.30 – 17 óráig 
a gyermekek számára a szabad játékválasztás és tevékenységek biztosítása,  
az időjárástól függően szobában vagy a szabadban. 
A gondozónő a partneri együttműködő kapcsolatban részletesen informálja a gyermekért 
érkező szülőket a gyermek napközbeni tevékenységéről. 

 


