Szavak es kifejezesek
a norveg ovodai elet
mindennapjaibol

Ungarsk

Elbeszelgetes:
Egy ovodai dolgozo elso alkalommal torteno elbeszelgetese a szulokkel. Az
elbeszelgetest a kovetkezok tartalmazhatjak:
•
Informacio az ovodarol altalaban, annak iranyitasa stb.
•
A szulo(k) informaljak az ovodat mit ehet/ihat illetve mit nem ehet/ ihat
gyermeke( esetleges allergia, gyogyszeres kezeles stb.)
•
Tovabba informacio az ovodatol, hogyan oltoztessuk, inditsuk
gyermekunket az ovodaba.
•
Ki hozza-viszi a gyermeket az ovodaba.
▪
A szulok/felugyelo szemely(nagyszulok, csaladtagok, barat stb.)
telefonszama.
•
Szuloi engedely-urlap kitoltese a gyermek fuvarozasarol, fenykepezeserol.
•
Az elso ovodai(beszoktatas) napok meghatarozasa, mi a legmegfelelobb
mind a szulo es gyermeke szamara.
Reggeli:
Az ovodaban lehetoseg van a gyermek reggeliztetesere. A reggelit a gyermek
hozza magaval otthonrol. Ez lehet pl szendvics, joghurt, gyumolcs vagy kasa.

Ebed:
Kb. 11.30kor az ovoda ebedelteti a gyermekeket. Ez altalaban kenyer, felvagott,
de neha meleg etel is lehet.

Uzsonna(=3mat):
Az uzsonnat szinten a gyermek hozza magaval otthonrol, amit kb 15 ora korul
fogyasztanak el. Ez szinten lehet szendvics, joghurt es/vagy gyumolcs.

«Utravalo»(=Matpakke):
Kirandulo ovodai dolgozok es a gyermekek szendvicseket keszitenek
«utravalonak».

Kirandulas, turazas:
Altalaban heti egyszer az ovoda dolgozoi sajat csoportjaikat turazni viszik. Ez
altalaban egy delelotti seta az ovoda kornyekebe. (Pl Erdojaras, jatszoter, stb)

A gyermek erkezese, tavozasa:
A szulo jelentse az ovodai dolgozonak gyermeke erkezeset illetve tavozasat az
ovodabol.

Szuloi ertekezlet:
Szuloi ertekezletet az ovoda egy evben 1-2-szer tart. Ezek az ovodaban zajlanak
a delutani, esti orakban ovodazaras utan. A szuloi ertekezleteken szo esik fontos
informaciokrol, az ovodarol, az adott gyermekrol es csoportjarol.

Szuloi elbeszelgetes:
A csoportvezeto ovono elbeszelgetese a szulokkel gyermekukrol.

Szuloi osszejovetel(=Foreldrekaffe):
Ovodai nyitvatartason belul az ovodaban szervezett osszejovetel szuloknek.
Lehetoseget nyujt a szuloknek megismerniuk egymast egy kave, suti
elfogyasztasaval.

Az ovoda neveles- tartalma:
Minden egyes ovodanak sajat kidolgozott eves terve van a sajat reszteruleteivel.

Tervelesi napok:
Egy evben ot alkalommal kerul megszervezesre az ovodai tervelesi napok.
Ezeken a napokon az ovoda osszes dogozoja osszeul. Ezeken a gyuleseken
megszervezik az eves ovodai munkat. Ezeken a napokon az ovoda zarva tart.

Szabadfoglalkozas:
A gyermekek szabadon valasztott ovodai tevekenysege.

Csoportos foglalkozasok:
A gyermekek kisebb csoportokra valo osztasa, ezek ovodai tevekenysege.

Csoport:
Minden gyermek az ovodaban csoporthoz tartozik, ugyancsak az ott dolgozok. A
csoportvezeto ovono felelos a csoportja napi ovodai tevekenysegeert.

Tolmacs:
Kerem, jelezze, ha tolmacsra van szuksege az esetleges, elbeszelgeteseken,
szuloi ertekezleteken.
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