
Kedves leendő óvodásunk! 

Köszöntünk a vaskúti óvodából! 

Hamarosan eljön az idő, hogy megismerkedjünk. Április 6-án ovinyitogató nyílt napot tartunk 

leendő ovisaink és szüleik számára. Már nagyon várjuk, hogy megismerjünk, találkozzunk! 

Kívánjuk, hogy egy mosolygós, vidám délelőttöt tölts el nálunk! 

 

Kedves Szülők! 

Néhány hasznos dolgot leírnánk, amivel segíthetik gyermekük beilleszkedését az óvodába. A 

zökkenőmentes beszoktatáshoz a következő dolgokra lesz szükség: 

Óvodai zsák: A folyosón lesz elhelyezve. Kérjük, hímezze a zsákra jól láthatóan a kiscsoportos 

számára is felismerhető jelét! Mérete legyen akkora, hogy egy gyermek vállfa elférjen benne. 

Nagyon praktikus, ha az óvodai zsák rendelkezik külső kis zsebekkel, amelyekbe például egy 

zokni, egy vékony sapka is jól elfér. 

Fontos, hogy a zsák tartalmazzon az évszaknak megfelelő, jó méretű váltóruhát (alsóneműt és 

zoknit is!) – ezt kérjük, folyamatosan figyeljék. 

Váltócipő: kényelmes, szellős, akár a nyári szandál is jó, kérésünk csak az volna, hogy ne 

legyen papucs és mamusz! A kicsik tornáznak, fontos, hogy jól tartsa a lábat. Kérnénk a cipő 

belsejében a gyermek jelét feltüntetni. 

Fogmosáshoz gyermek fogkefe, jellel ellátva. 

Tornafelszerelés: váltó póló és zokni. A ruhákon legyen rajta a gyermek jele. 

Napközis gyermekeknek alváshoz ágynemű: gyermek méretű, NEM gumis lepedő, kényelmes 

takaró huzattal, illetve – ha gyermeke igényli – kispárna huzattal. Pizsama az évszaknak 

megfelelően. Mindezt kérnénk füllel ellátott kb. 50x60 cm méretű cipzáras textil zsákba 

belerakni. A zsák elkészítéséhez szívesen mutatunk mintát. Az ágyneműt és a pizsamát ebben 

fogjuk hazaadni mosásra. A zsákra szükség van higiéniai, illetve praktikussági, szállíthatósági 

szempontból. Itt is kérjük, jelezzék a zsákon és tartalmán is jól láthatóan a gyermek jelét. 

Szeretnénk, ha játékokat nem hoznának magukkal a kicsik, kivétel az elalvást segítő puha játék.  

Leendő kiscsoportosaink szüleinek augusztus végén tartunk szülői értekezletet, ahol mindenről 

bővebb információt kapnak az óvónőktől. 

Bármilyen kérdéssel, kéréssel forduljanak bizalommal hozzánk! Kívánjuk, hogy könnyen, jó 

hangulatban szokjon be minden kiscsoportos. 

 

Üdvözlettel: 

az óvoda dolgozói 


