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A GYERMEK NAPIRENDJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A gyermekek napja egy mintát követ. Felébrednek, a WC-re mennek, vagy kicseréli a pelenkájukat. Felöltöznek, reggeliznek, otthon 
játszanak vagy elmennek az óvodába, ahol van egy napirend. Amikor hazajönnek, vacsoráznak, fogat mosnak, aztán jön a mese, 
vagy egy kis összebújás, majd aludni térnek. Egyszóval, az ismétlődő feladatok alapján kialakul egy napirend, ami a gyermeket 
megnyugtatja, és ami biztonságérzetet ad neki. 

Miért fontos a rendszeresség?

•	  A gyermekek biztonságban és kényelemben érzik 
magukat, amikor rendszeres időközönként esznek és 
alszanak. Jobban is esznek és alszanak. 

•	  A gyermekek tudják, mit várhatnak, és ez megnyugtató 
számukra. Könnyebb nekik felkészülni a következő 
tevékenységre.

•	  A gyermekek kevésbé hajlamosak a rosszalkodásra, ha 
rendszeres az életmódjuk.  

•	  A gyermekek jobban tanulnak és egyre többet tudnak 
majd saját maguk elvégezni.  

•	  A rendszeresség segít a családoknak abban, hogy 
közelebb érezzék magukat egymáshoz. 

Tippek a sikeres, kötött napirendhez

•	  Találjon egy olyan napirendet, ami az egész családnak 
megfelelő.

•	  Próbálja az étkezést és lefekvést minden nap ugyanabban 
az időben végezni, azonban némi rugalmassággal, ha azt 
látja, hogy a gyermeke éhes vagy álmos.

•	  A gyermekkel előre közölje, hogy mit fog csinálni 
következőként. Például „Miután rendet rakunk, együtt 
elkészítjük az ebédet.”

•	  Legyen türelmes a gyermekével. Az új feladatok 
megtanulása időbe telik. 



Supporting Child Care in the Settlement Community / Soutien de la garde deS enfantS danS la Communauté de règlement
Funded by: Immigration, Refugees and Citizenship Canada / Financé par : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Látogasson el a cmascanada.ca/cnc/parents weboldalra további többnyelvű, a szülőknek szóló információkért

1-2Creating Routines for Your Child / Comment créer des routines pour votre enfant  Hungarian / hongrois   02/18 2-2

Napirendi javaslatok 

ÖltÖzkÖdéS

•	  A gyermeket újdonságként érheti, amikor téli öltözéket 
kell felvenni. Hagyjon elegendő időt, hogy több réteget is 
feladjon rá, amikor kimennek a szabadba. 

•	  Mutassa meg a gyermekének, hogy mit kell majd viselnie 
(téli napokon például bélelt nadrágot és kesztyűt, vagy 
nyáron nyári kalapot és szandált), majd hagyja, hogy 
gyermek kikészítse a saját öltözetét az előző napon. 

•	  Tegyen egy külön fogast a falra hogy a gyermeke maga 
akaszthassa fel a szabadban viselt ruháját, amikor bejön, 
azért, hogy másnap reggel könnyen megtalálja. 

étkezéS

•	  A gyermekek naponta ötször-hatszor étkeznek (például 
három fő étkezés, tízórai és egy-két uzsonna) Próbálja 
rendszeres időben étkeztetni és egészséges rágcsálnivalót 
adni a fő étkezéseken kívül, hogy ne legyenek éhesek, 
vagy nyűgösek. 

•	  Amikor lehetséges, családként, közösen üljenek le étkezni. 
Ez időt biztosít arra, hogy beszélgessenek, meghallgassák 
egymást és tanuljanak.

WC-haSználat éS kézmoSáS

•	  Rendszeresen ellenőrizze és váltsa a gyermek pelenkáját, 
hogy elkerülje a kiütéseket. 

•	  Amikor a gyermeke készen áll a WC vagy a bili használatára, 
próbálja rendszeres időközönként ráültetni, amint tanulják 
a használatát. 

•	  Segítsen a gyermekének, hogy megszokja, hogy a WC-
használat után mossa meg a kezét. 

fürdéS
 
•	  A gyermek rendszeres fürdetése fontos a kényelmük 

szempontjából és a kiütések megelőzésében. A fürdetés 
idejét próbálja néhány műanyag pohárral vagy csónakkal 
érdekessé tenni, hogy már előre várja, hogy játszhasson a 
kádban. 

•	  Készítsen el mindent előre, hogy a kisgyermeket ne kelljen 
egyedül hagyni a kádban. Könnyen megfulladhatnak.

•	  Segítsen a gyermekének, hogy fokozatosan megtanulja 
saját maga lemosni a testét.

alváS

•	  A babáknak minden nap 13–16 óra alvásra van szükségük, 
a kisgyermekeknek (1–3 éveseknek) pedig 10–13 órára. Ha 
rendszeres időben fekszik és kel, biztosítani tudja, hogy a 
gyermek eleget alszik. 

•	  Ha mind éjszaka, mind ebéd után ágyban alszik, akkor a 
lefekvést a gyermek egy zavartalan alvással és nyugodt 
pihenéssel asszociálja, ami segít neki gyorsabban elaludni. 

•	  Ha van egy lecsendesítő lefekvési rituálé, azzal a 
gyermek „pörgése” leáll és lenyugszik. A rituálé állhat 
meseolvasásból, énekből, összebújásból, imából vagy a 
gyermeke mellé fekhet, amíg el nem álmosodik.
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