
 

 

Óvodakezdési útmutató 

 

Hamarosan elérkezik a nap, mikor gyermekük átlépi az óvoda kapuját! 
Várakozással készül a család és a gyermek mellet az óvodapedagógus és dajka néni egyaránt! 
 
Az óvodakezdés beszoktatással kezdődik – igény szerint -, mely általában nem több 1-5 napnál. Megkönnyíti a 

helyzetet, ha édesanya vagy édesapa ezekben a napokban itt tud lenni pár órát gyermekével, melynek célja, hogy 

együtt, a biztonságot nyújtó személy jelenlétével tudja felfedezni a csoportszobát, bútorokat, játékokat, kismosdót. A 

legnagyobb élmény ilyenkor az „együtt felfedezés”, közös játék. Javasoljuk, hogy ezeken a napokon a gyermek 

lehetőleg még ne aludjon az óvodában. 

Szerencsés, ha minél több család él a családlátogatás lehetőségével. Ekkor találkoznak először mind a szülő, mind a 

gyermek az óvodapedagógussal. A speciális igényeket ekkor tudják átbeszélni, kérdéseiket, aggodalmaikat feltenni, a 

csoport szabályait az óvónők nagyvonalakban megismertetik Önökkel. A gyermek áll a családlátogatás 

középpontjában. Apró meglepetést is készítenek, a gyermek az óvodai jelét ekkor kapja meg.  

Fontos, hogy megkönnyítsük számára azzal, hogy sokat beszélgetünk vele otthon is az óvodában történtekről, és 

arról, miért jó óvodába járni. 

A beszoktatás időszakában számunkra a legfontosabb, hogy kialakuljon a szeretetteljes légkör, egy bizalommal teli 

kapcsolat az óvodában dolgozó felnőttek és a gyermek között. Az óvodapedagógusok egyéni elbírálása, hogy milyen 

otthonról hozott játékot engednek be a csoportokba, de jellemzően (a gyermek óvodai jelével ellátva) kedvenc 

plüssjátékot, kis takarót - melyek segítenek a megnyugvásban – megengedik. 

Fontos számunkra, hogy a gyermek már a kezdeti időszakban pozitív élményeket szerezzen, társaival ismerkedjen, 

ezért a tevékenységekbe bevonjuk a gyermekeket, de az önállóság elérésére törekszünk, természetesen egyéni 

tempójuknak megfelelően. 

Fontos felszerelés az óvodakezdéshez: 

1. a kisszekrényekbe óvodai zsák, melybe elégséges váltóruhát kérünk 

- strapabíró erős ruhák, melyben csúszhat, mászhat, de kényelmes legyen (pamut nadrág, leggings, pólók, 

stb.), az udvari tartózkodás, játék során megsérülhet, ezt kérjük vegyék figyelembe 

- váltócipő – melynek legjobban a tépőzáras vászoncipő felel meg, mert ezt egyedül is könnyen fel-le tudja 

venni. A fontos, hogy futkározás, mozgás közben tartsa a gyerek bokáját.  

- alsónemű/zokni – akinél nem stabil a szobatisztaság, mindenképpen több darabot kérünk, mert a játék 

hevében vagy az érdekes tevékenységek közben elfelejtődik a mosdóba menetel igénye, ezért 

történhetnek balesetek, melyek során elengedhetetlen a tiszta alsónemű, átöltözés. 

- nagyon fontos, hogy a gyermek minden holmija legyen ellátva az óvodai jelével 

2. Szükség lesz majd fogkefére, tornához fehér pólóra és kisnadrágra, ágyneműre a déli pihenéshez, de ezeket 

az információkat részéletesen a családlátogatás alkalmával egyeztetik a pedagógusok, vagy az első szülői 

értekezlet alkalmával. 

 

 

Sikeres és vidám óvodakezdést kívánunk!  

           


