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Kedves Szülők! 
 

Üdvözölünk benneteket a Váci Waldorf Óvoda pedagógusai nevében!  
Reméljük, hamarosan már óvodánk szülői körében köszönthetünk benneteket, és az 
együtt töltött évek mind gyermeketeknek, mind nektek tartalmas, szép élményeket fognak 
hozni. 
 

Gyermeketek és családotok megismerése érdekében, kérjük, válaszoljatok bővebben a 
következő kérdésekre és csatoljatok egy fotót is a gyermekről.  
 
Szülők neve: 

A gyermek neve, születési ideje: 

Testvérek neve és kora: 

 

 Hogyan fejlődött a gyermeketek? 

 Milyen volt a terhességed lefolyása és a szülés?  
 Volt-e valamilyen fejlődési késedelem, elakadás?  
 Mennyi ideig szoptattad?  
 Gyermeketek mikor kezdett járni, beszélni?  
 Mikor bújt ki az első foga?  
 Mikor mondta először önmagára, hogy „ÉN”?  
 Mikor lett szobatiszta?  
 Milyen étkezési szokásai vannak?  
 Az édes, vagy a sós ételeket szereti-e jobban?  
 Mennyit alszik naponta?  
 Hogyan történik az esti ágybafektetés?  
 Felébred-e éjszaka? Álmodik-e?  
 Vannak-e bizonyos félelmei (sötétségtől, kutyától, stb.)? 

 Aludt-e már idegeneknél, rokonoknál? Egyedül, veletek?  
 Milyen betegségei voltak, vannak (esetleges allergiája)?  
 Beindult-e már a fogváltás?  
 Milyen a gyermeketek napi ritmusa?  
 Hogyan reagál hirtelen változásokra? 

 

 Milyen a gyermeketek viselkedése? 

mailto:ovoda@vaciwaldorf.hu


 

   
2600 Vác, Téglaház út Hrsz. 1620/7. ovoda@vaciwaldorf.hu   http://vaciwaldorf.hu 

 

  2 

 Milyen az alaphangulata a szülők véleménye szerint (szorongó, élénk, 

tartózkodó, vad, szelíd…)?  

 Hogyan viselkedik felnőttekkel, testvérekkel, játszótársakkal, idegenekkel, 

állatokkal, a természettel, játékszerekkel? 

  Vannak-e tartós játszótársai?  

 Hogyan, mivel játszik a legszívesebben?  

 Hogyan reagál a tilalmakra?  

 Hogyan viselkedik konfliktusban, a család hogyan kezeli ezeket?  

 Szobában, vagy inkább a szabadban szeret játszani?  

 Milyen meséket szeret?, hogyan hallgatja őket?  

 Tölt-e időt és ha igen, mennyit a képernyő előtt? (TV, DVD, számítógépes 

játékok, mobil telefon). 

 Van-e orvosi papírral igazolt érzékenysége, allergiája, fejlődési rendellenessége? 

 Járt-e előzőleg bölcsődébe, óvodába, ha igen, miért? hogyan zajlott a beszokás?  

 

 Miért kívánjátok Waldorf Óvodába íratni a gyermeketeket? 

 Tudja-e vállalni a családotok, hogy rendszeresen részt vesz a havi szülői 

esteken?  

 Egyetértetek-e, hogy a napi rutinon túl idejükkel, energiájukkal, 

együttműködésükkel támogatják az intézményt? 

 Egyetértetek-e pároddal a waldorf óvoda választásában? 

 Hogyan jutottatok el a waldorf intézményhez, mi ragadott meg benneteket a 

választáskor? 

 Milyen elképzelésük, elvárásuk van az óvodával szemben? 

 Tekintetbe véve, hogy a waldorf pedagógia azt támogatja, hogy az óvodáskorú 

gyermek otthon, megszokott környezetében dolgozza fel a délelőtt élményeit, 

tudja-e vállalni a családotok, hogy csak a leginkább rászorulók vegyék igénybe a 

délutánt? 

 

A felsoroltakon kívül mit kell feltétlenül tudnunk  gyermeketekről? 
 
 

Van-e további kérdésetek az óvodánkkal kapcsolatban? 

 
 

Köszönjük 

 
Adatvédelmi nyilatkozat: a gyermekleírást pedagógiai célra használjuk, bizalmasan kezeljük, harmadik félnek át nem 
adjuk.  
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