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A törvényi előírásoknak megfelelően az óvodába történő beszoktatás a gyermek 3. életévének 
betöltése után kezdhető el.  

A gyermekeket orvosi igazolással fogadjuk, ezért kérjük, hogy az igazolást már a beszoktatás 
első napján hozzák magukkal és adják át az óvodapedagógusoknak. 

A beszoktatás célja, hogy a gyermekek fokozatosan és folyamatosan ismerkedjenek meg az 
óvodapedagógusokkal, az óvoda környezetével és az óvodai élet szokásaival. Ennek 
megfelelően az új gyermekek fogadása is fokozatosan és folyamatosan történik. 

A beszoktatás menete 

• Az első nap: a gyermek a szülővel együtt megismerkedik az óvodával, az óvó nénikkel 
és a gyerekekkel – (1-2 óra) - megnézhetik a csoportszobát, az öltözőt, a mosdót, 
megismerkedhetnek a csoport udvarrészével, az udvari játékokkal (kb. 9-11 óráig) 

• A második nap: rövid ideig (kb. 2óra) a gyermek az óvodában marad, már a szülő nélkül 
marad (kb. 9-11 óráig) 

• A harmadik nap: egy teljes délelőttöt (8.00 - 12.30-ig) tölt a gyermek az óvodában az 
óvodapedagógusokkal és a dadus nénivel, illetve a csoporttársaival - együtt reggeliznek 
és ebédelnek.  

• A negyedik és ötödik napon ugyanez történik. 
• A beszoktatás második hetétől lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülők igényének 

megfelelően a gyermek az óvodában aludjon. (Ebben az esetben ágyneműt, pizsamát 
kell biztosítani a gyermekek számára) 

 

• A bölcsödéből érkező gyermekeknél ez a folyamat kicsit másképp alakul, hiszen ők már 
közösségből érkeznek, illetve már hozzászoktak a szülőktől való elváláshoz.  

• Ők az első és második nap teljes délelőttöt töltenek az óvodában (8-12.30-ig), hogy 
megismerkedjenek az új környezettel és az óvodapedagógusokkal, dadus nénikkel, 
csoporttársakkal.  

• A harmadik nap, igény szerint az óvodában alhatnak. 



Rugalmasan kezeljük a fent leírtakat, figyelembe vesszük a gyermekek egyéni sajátosságait, 
hiszen nem mindenki egyformán éli meg a szülőtől való elválást, az új környezethez való 
alkalmazkodást.  

Jó tanácsok a sikeres beszoktatáshoz: 

� A reggeli búcsúzások ne legyenek túl hosszúak. 

� A gyermek az otthoni sírással ne érje el, hogy nem kell óvodába jönni. Ha egyszer ez 

sikerül, akkor a későbbiekben újra próbálkozni fog, esetleg más módon is, és elölről 

kezdődhet a beszoktatás.  

� Javasoljuk, hogy beszéljék meg, ki és mikor fog érte jönni, mivel a gyerekek számára 

ez is biztonságot nyújt (ebéd után, alvás után). 

� Az óvodában alvás első napjaiban/első héten célszerű, ha a szülő uzsonna után jön a 

gyermekért (15 óra körül). Előfordulhat, hogy a gyermekek megijednek, ha ébredés után 

későn jönnek értük a szülők.  

 

 

 

 

Ajánlott gyermekirodalom a beszoktatás időszakára:  

 Janikovszky Éva- Már óvodás vagyok 

 Szepes Mária- Pöttyös Panni az óvodában  

 Finy Petra: Az ovi-ügy  

 Bartos Erika: Anna és Peti: Irány az óvoda! 

 Kormos István- Vackor az óvodában 

 Bogyó és Babóca – Egy nap az óvodában (A könyv címe: Bogyó és Babóca az óvodában) 

 Ranschburg Jenő- Első nap az óvodában 
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