
Teréz anya Családi Bölcsőde
Bemutatkozás



Bölcsődénkről



bölcsődénkről

Bölcsődénk a Kaluttai SzentTeréz 
templom közösségi házában 
működik. A gyermekeket három kis 
létszámú  (5-7 fős) csoportban 
látjuk el.



A bölcsőde épületének 
megközelítése



A bölcsőde épületének megközelítése

Címünk:
 6726, Szeged, Fő fasor 101



A bölcsőde épületének megközelítése

Hozzánk a Radnóti utca 
felőli kapun át vezet az út,
majd jobbra, a biciklitároló 
felől közelíthetik meg az 
általunk használt bejáratot.



Virtuális séta



Virtuális séta

A gyermekeket reggelente az emeleten 
fogadjuk a csoportszobákban. Napunk jelentős 

részét itt töltjük, induljunk tehát fel az 
emeletre virtuális sétánk első lépéseivel!  



Virtuális séta

A lépcsőről felérve az öltözőbe érkezünk, ahol minden 
gyermeknek jellel ellátott helye van. Ide tehetitek az 
a váltóruhát és a váltócipőt. Személyes dolgaitokhoz 
ajánlott lehet egy kistáska, ami ugyancsak itt kap 
helyet. 



Virtuális séta

Minden más személyes holmitokat 
a folyosói szekrények egyikében 
fogjuk tárolni. 

A jeletekkel ellátott polcra kérünk:

● pelenkát, popsitörlőt, krémet
● időjárásnak megfelelő váltó 

ruházatot
● ha kell; cumit, alvókát



Virtuális séta
Az emeleti folyosóról nyílik az 
iroda - ahol titeket, szülőket 
fogadunk a befizetések és a 
személyes beszélgetések 
alkalmain.

Az iroda mellett található a mosdó. 
Itt gondozzuk a kisgyermekeket. 

A gyermekeknek külön biztosítunk 
törölközőket, amiket számukra 
elérhető magasságban, jellel 
ellátott fogasokon helyezünk el. 
Szívesen segítünk a fogmosás 
szokásának alakításában is. Ha 
igénylitek, hozzatok fogkefét és 
fogkrémet is!



A Holdacska csoport



A Holdacska csoport

Csoportvezető: Resetericsné Sarkadi Krisztina



A Holdacska csoport

Kriszti néni csoportjában, a 
Holdacskában szoktunk 

mindannyian reggelizni és 
uzsonnázni. 

A Holdacskák itt töltik közös 
játszós órájukat minden délelőtt. 
Rajzolnak, festenek tornáznak, 
vagy mesedélelőttöt tartanak 
mielőtt az udvarra mennénk 

játszani.



A Napocska csoport



A Napocska csoport

Csoportvezető: Körmöcziné Pásztor Adrienn



A Napocska csoport

Adri néni csoportszobájában sok 
hely van.  itt igazán jól lehet 

szaladgálni, főzőcskézni, bebújni a 
babakuckóba!

Itt szoktunk kéthetente Kerekítő 
foglalkozást tartani, itt kapnak 
helyet az ágyacskák a délutáni 

pihenő alkalmával, és itt tartjuk 
közös ünnepeinket is.



Közös tevékenységeink

Kerekítőzünk András bácsival. 
Ez ám a mulatság!



Közös tevékenységeink



A Harangocska csoport



A Harangocska csoport

Csoportvezető: Gyekiczki Emese



A Harangocska csoport

Mesi néni csoportja a földszinten 
található. Ide reggeli után jönnek 

le a Harangocskák  játszani, 
zenélni, bábozni. A tágas szoba 

remek lehetőséget ad a gyermekek 
szabad, kreatív játékához. 

A délelőtti foglalkozás után az 
udvarra megyünk mi is a többiekkel 

játszani! Irány az udvar!



Virtuális séta
A gyermekek harmonikus fejlődéséhez elengedhetetlen a szabad levegőn történő 

játék és mozgás. Éppen ezért igyekszünk minden nap kimenni az udvarra. 



Akik a csoportvezetők munkáját segítik

Szendrényi Marietta
hálózati koordinátor

Papp Bence
állandó segítő munkatárs

Kovács Tünde
állandó segítő munkatárs

Tessényi Viktória
helyettes munkatárs



Kapcsolat
További információért látogassatok el a 

http://palantabolcsodek.hu/ 
weboldalra, vagy keressetek minket facebookon a 
https://www.facebook.com/terezanyacsaladibolcsodek 

néven!

A beiratkozással és beszoktatással kapcsolatos kérdéseitekkel 
bátran fordulhattok hozzánk e-mailen keresztül!

E-mail címünk:
palantahalozat@gmail.com

Személyes konzultációra is van lehetőség, időpont egyeztetéshez a 
06 20/ 223 3555 

számon tudtok minket elérni.

http://palantabolcsodek.hu/
https://www.facebook.com/terezanyacsaladibolcsodek


Köszönjük, hogy velünk tartottatok, reméljük hamarosan személyesen is találkozunk!


