Bölcsőde? Magánbölcsőde? Hova tegyed a picit?
Bölcsődét igen nehéz manapság találni.
Kevés a férőhely Kaposváron, miközben
vidéken sorra bezárnak az
intézmények. Bölcsőde Kaposváron
akad bőven, csak éppen alig elég a
gyereksereglet számára. A kaposvári
bölcsődékben 290 férőhely van, amelyre
a
2016-os évben 278 felvett gyermek
jutott, tehát szinte telt létszámmal
működnek. De érdemes-e egyáltalán
állami bölcsibe iratni a picit és mit tegyünk, ha sehova sem vették fel?
A picik gyorsan megnőnek. Alighogy elhagyjátok a kórházat a hetek-hónapok
múlni kezdenek és egyszercsak arra eszmélsz, hogy vissza kell menned
dolgozni, mert vége a GYED-nek, a GYES-ből meg próbáljon megélni az, aki
kitalálta. Vagy éppen a gyerkőcnek társaságra van szüksége, gyerekekre és
ezt az igényét nem tudod kellőképpen kielégíteni. Kétéves kor után ez már
valós probléma lehet: egyszerűen a közeli játszótér már nem elég,
rohamosan okosodik a poronty és új kalandokra vágyik. Kellene egy hely,
ahol aranyos óvónénik és dadusok foglalkoznak vele, talál magának
barátokat és jó játékok vannak. Lehetőleg mindez legyen állami, mert az
olcsóbb. Sajnos ezekbe szinte lehetetlen bekerülni. Kaposváron dugig
vannak a belvárosi, népszerű bölcsődék és nagy szerencse kell ahhoz is,
hogy 3 éves csemeténk el tudja kezdeni az óvodát.

“Rendes” óvoda 3 éves kor alatt szóba sem jöhet, és kitétel a szobatisztaság
is.

Magánbölcsőde
A legtöbben ilyenkor kezdenek el magánbölcsődét keresni. Magánbölcsőde
Kaposváron nem igazán létezik. Vannak gyermekmegőrzők, ahol
huzamosabb ideig tudnak ellátást biztosítani a gyerekeknek, léteznek olyan
játszóházak, ahol fél- és egésznapos csoportokat szerveznek, de ezek nem a
klasszikus bölcsik. Nagy az átjárás is, sok gyerek csak heti 2-3 napot van
bent, egyes szülők meg kifejezetten csak párórás gyermekmegőrzőként
veszik igénybe a szolgáltatásokat, így kevésbé kiegyensúlyozott környezetet
biztosít a kicsiknek.

Az étkezés mindenhol máshogyan megoldott, saját konyha általában nincs.

Kis létszámú csoportokban
játszhatnak a gyerekek. A
hangulat olyasmi, mintha
csak a szomszédba ment
volna át a gyerkőc játszani.
Sok a játék és odafigyelnek a gyerekek egyéni igényeire is.

Állami bölcsőde
Általában hatalmas létszámokkal működnek, legalább 10-15 gyerek van egy
csoportban, de a 30 fős csoport sem ritka. Ember legyen a talpán az a
kétéves, aki itt ripsz-ropsz feltalálja magát. És ember legyen a talpán az a
dadus, aki kiigazodik a sok pici gyerek között. Az állami bölcsik nagy
hátránya, hogy télen sok gyerek van összezárva egy nagy fűtött teremben
(amit jó alaposan befűtenek, nehogy megfázzanak a kicsik), ez pedig jó
táptalaj a különféle fertőzések számára.

Ne lepődj meg tehát, ha csemetéd többet lesz otthon lázasan, taknyosan,
mint a bölcsiben.
A beszoktatásnak meghatározott rendje van, ha a gyerek üvölt, akkor sem
lehetsz vele ott a megszabott időnél többet, pedig a jól sikerült beszoktatás
az alapja annak, hogy jól érezze magát gyermeked később és szeresse a
bölcsit, valamint a Te lelked is megnyugodjon, hogy jó neki odabent. Ha 1
évre vagy többre szeretnél megoldást találni, vagy még nincs másfél-2 éves a
gyermeked, akkor érdemes felkészültebb helyet keresni.

Aprajafalva Családi Bőlcsöde és miniovi
A beszoktatás itt valamivel egyszerűbb, van rá időd.
Az Aprajafalva Családi Bőlcsöde és az állami bölcsőde között hatalmas
különbség van. Aprajafalván foglalkozások vannak, kirándulásokat,
programokat szervezünk, általában minden napra jut valamilyen program a
mesétől kezdve a bábszínház látogatáson át az angolóráig (és akkor még a
gyermekjógát meg az egyéb nyalánkságokat nem is említettük). Persze 3
éves kor alatt egy gyereknek ilyen sok kötött programra semmi szüksége,
nekik még fontosabb a szabad játék, vagy legfeljebb néhány kiscsoportban
végzett kreatív foglalkozás. De, természetesen, azok a gyerekek, akik már
ebben a korban is igénylik, azok részt vehetnek minden programon.

Az alvás is sarkalatos pont lehet, ha bölcsit vagy ovit választasz. Egy 2-3 év
közötti gyerek akár 3 órát is szívesen alhat délutánonként, az oviban azonban
erre nincs mód, maximum 2 órát szoktak hagyni a délutáni alvásra (hiszen az
5-6 éves nagyok már csak 1 órát alszanak vagy annyit sem).
Aprajafalván családias körülmények között, kis létszámú csoportokban
játszhatnak a gyerekek. A hangulat olyasmi, mintha csak a szomszédba ment
volna át a gyerkőc játszani. Sok a játék és odafigyelnek a gyerekek egyéni
igényeire is. Ha speciális étrendre szorul a pici, ha csak cumisüvegből

hajlandó inni vagy bármilyen más szokása van, itt számon tartják, nem tiltják.
A délutáni alvásnál figyelembe veszik az egyéni szokásokat (pl.ha csak
kiságyban alszik a gyerek, akkor biztosítanak számára) és van rá bőven idő,
így a hosszan alvó gyerekeket sem ébresztik fel. A beszoktatás is
tugalmasabb. Ha akarsz. akár egy hétig bejárhatsz a kicsivel délelőttönként
játszani, amíg meg nem szokja a helyet és el nem fogadja, hogy bent kell
maradnia. A betegségektől is kevésbé kell tartani, hiszen a kis gyereklétszám
miatt itt kevesebb a járvány.
Amikor helyet választasz a kicsinek, mindenképpen fontos
végiggondolni az alábbi kérdéseket:
Mennyi időre szeretnéd elhelyezni a gyereket?
Olyan helyet keresel, ahová tartósan, akár 1-2-3 évig is járhat, amit akkor is
folytathat, ha netán a következő évben sem veszik fel óvodába vagy csak
alkalmilag szeretnéd elhelyezni valahová?
Nem gond-e, ha még nem szobatiszta a kicsi?

Pelenkázzák-e őket és figyelik-e egyenként napközben többször is, hogy kelle pelenkát cserélni? Ha időközben kezd bilire szokni a kicsi, támogatják-e a
szobatisztaságra szoktatást, ha szól a gyerek, hogy wc-re kell mennie,
mennek-e vele, segítenek-e neki?
Figyelembe veszik-e az egyéni szokásokat?
Nem tiltják-e a cumit, cumisüveget, ha arra van szüksége a gyerekünknek,
lehet-e otthonról hozott kabalát bevinni, azzal aludni?

Odafigyelnek-e arra, hogy rendesen eszik-e a gyerek?
Vannak olyan gyerekek, akik látszólag jól érzik magukat a bölcsiben, de az
evést teljesen megtagadják, ezzel tüntetnek az új rendszer ellen.

Aprajafalván odafigyelünk rá, hogy a gyerek minden étkezésnél egyen,
segítünk neki, ha még nem elég önálló, de elfogadjuk a kicsi ízlését is, nem
etetjük meg vele, amit nem szeret és nem tukmálják rá az utolsó falatot is a
tálból.
Mivel tölti a gyerekek a napot?
Az állami bölcsődékben nincsenek kötelező foglalkozások. Aprajafalván
azonban vannak olyan programok, amik színesebbé teszik a gyerekek
napjait, fejlesztik őket.
Például a torna, a rajzolás,
gyurmázás, gyöngyfűzés,
mondókázás és egyéb
kreatív foglalkozások már
másfél-két éves korban
érdekesek lehetnek. Ezek
nem kötelezőek, aki nem
akar, nem vesz részt
benne, de idővel minden
gyerek megkedveli őket.

Mennyit vannak a szabadban?
Ezzel általában nincs gond, ha jó az idő, délelőtt és délután is 1-1 órát kiviszik
a kicsiket.

Sok helyen azonban a téli-őszi időszakban elhanyagolják a kinti játékot, pedig
ilyenkor is szükség van szabad levegőre. Aprajafalván van egy hatalmas
terasz, ahova nagy hidegben vagy esőben is ki tudnak menni a gyerekek a
szabadba.
Ha szeretnéd, hogy gyermeked egy ilyen helyen töltse élete
legmaghatározóbb első 6 évét, akkor jelentekezz még ma!
A beiratkozás folyamatosan, a szabad helyektől függően történik. Személyes
találkozóra az időpont egyeztetés az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
Tel: 06-70/235-1135 , Grófné Szerecz Diána,
E-mail: belvarosinapkozi@gmail.com

