Jak ułatwić
dziecku start
w przedszkolu
KILKA UWAG DYREKTORA – MOGĄ SIĘ
PRZYDAĆ

NASZE
MOTTO:

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie- naucz...
Jeśli nie wie ? wytłumacz...
Jeśli nie może ? Pomóż?.”
Janusz Korczak
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„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się
w przedszkolu. Mądrość nie znajduje się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w przedszkolnej
piaskownicy. Tam się nauczyłem, że trzeba:
dzielić wszystko,
postępować uczciwie,
nie bić innych,
odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz,
sprzątać po sobie,
nie brać nic, co do mnie nie należy,
powiedzieć "przepraszam", jeśli się kogoś uraziło,
myć ręce przed jedzeniem,
prowadzić zrównoważone życie, trochę się uczyć i trochę myśleć, malować i rysować,
i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i codziennie trochę popracować.”
Robert Fulghum „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu”
Instytut Prasy i Wydawnictw Novum, Warszawa 1991

Adaptacja to przystosowanie do nowego środowiska, do nowych sytuacji
i warunków. Dla małego dziecka takim środowiskiem, otoczeniem społecznym jest
przedszkole, gdzie zdobywa ono pierwsze doświadczenia społeczne. Bardzo
ważne jest by te doświadczenia przebiegły w atmosferze wzajemnego
zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa.

RADY
DLA
RODZICÓW
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Wyjdźcie z domu wcześnie, by po drodze do przedszkola mieć czas na rozmowę i nie poganiać
w zdenerwowaniu malucha.
Zdecydowanie i spokojnie żegnajcie się z pociechą, jednak nie za długo, by nie przedłużać trudnego
rozstania.
Płaczącemu brzdącowi powiedzieć, że teraz pocieszy go Pani, ponieważ wy musicie spieszyć się do
pracy, by równie szybko wrócić po niego przed końcem przedszkolnych zajęć.
Wspominajcie, że czekają na niego inne dzieci, które chcą się z nim bawić i nowe zabawki.
Pamiętajcie, że wszystkie dzieci gdy tylko znajdą się w sali, włączają się w zajęcia: wspólne zabawy,
posiłki, rysowanie, śpiewanie, spacery – dlatego nie pamiętają nawet przez minutę o smutku.
Jeśli minęło już sporo czasu, a sytuacja się nie zmienia, dobrze by, któreś z Was wzięło kilka dni urlopu
– dziecko łatwiej zaakceptuje nową sytuację, jeśli stopniowo będziecie przedłużać jego pobyt
w przedszkolu.
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Nie spiesz się rano przed wyjściem do przedszkola (dziecko będzie spokojniejsze, a następnego dnia
nie będzie miało przykrych wspomnień).
Nie straszyć malucha przedszkolem i panią.
Nie zabraniać dziecku, by zabrało ze sobą ulubioną przytulankę (doda mu otuchy).
Nie łamać danego słowa – odbierać pociechę wtedy, kiedy obiecaliśmy przyjść (np. zaraz po obiedzie).
Nie krytykować prób samodzielności – dziecko będzie pewniejsze siebie w grupie.
Nie mówić o spaniu w przedszkolu – większość dzieci boi się tego, dlatego leżakowanie lepiej jest
nazywać po prostu odpoczynkiem.
Nie dawać dziecku nowych mu rzeczy - np. do przebrania – gdyż wzmagają poczucie zagubienia w nowym
nieznanym otoczeniu, natomiast stare dodają otuchy.

Jak przygotować dziecko do pobytu w przedszkolu?:
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Wspólne kupowanie z dzieckiem kapci i worka, potrzebnych przyszłemu maluchowi.
Uświadomienie dziecku zalet przedszkola: wielu nowych kolegów, dużo zabawek, poznanie nowych
wierszyków i piosenek.
Opowieści rodziców jak to było, gdy oni chodzili do przedszkola.
Rozmowy o przedszkolu ze znajomym dzieckiem, które lubi chodzić do przedszkola.

O czym rodzice powinni pamiętać aby ich działania były
skuteczne i stymulujące?:
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Cieszyć się i wykazywać zadowolenie z każdego przejawu samodzielności dziecka.
Zachować cierpliowść – zachęcić do wykonania czynności, aż się uda dziecku ją wykonać.
Być systematycznym i konsekwentnym.
NIE przeciągać pożegnania.
NIE straszyć dziecka przedszkolem.
NIE zabierać dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu, jeśli zrobisz to chodź jeden raz, będzie
wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.
NIE wymuszać na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiadało co wydarzyło się w przedszkolu, to
powoduje niepotrzebny stres.
Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata,
rozstania z ojcem są mniej bolesne.
Pamiętaj! Żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechem.

Dziecko powinno być przygotowane stopniowo do roli przedszkolaka, nie róbmy wszystkiego
na raz. Rozciągnijmy ten proces w czasie, aby mogło oswoić się z myślą o tym, że pójdzie do
przedszkola. Rodzic nie może przebyć tej drogi rozwojowej za dziecko. Ono samo musi
pokonać kolejne etapy, a dorosły tylko je wspierać i wspomagać.

Gdy rodzic
niepokoi się o...

LEŻAKOWANIE
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w przedszkolu nie leżakujemy – odpoczywamy,
Dzieci NIE SĄ ZMUSZANE do spania,
Podczas odpoczynku dzieci – WŁĄCZAMY MUZYKĘ RELAKSACYJNĄ,
Nawet dzieci, które „nie chcą spać” - zmęczone ilością „zajęć” w ciągu dnia
zasypiają,
Każde dziecko MA PRAWO ODPOCZYWAĆ ZE SWOJĄ „PRZYTULANKĄ” - to
łagodzi stres związany ze snem w obcym miejscu.
Nie jest dobrym pomysłem zbyt częste i zbyt długie odbieranie dziecka przed
odpoczynkiem – tylko odwlekamy moment który kiedyś nastąpi,
Dzieci mające „PROBLEMY” z odpoczynkiem – głaskamy, tulimy i szeptamy miłe
słówka – to je uspokaja …
Pomagamy dzieciom przebierać się przed i po odpoczynku, zachęcając
jednocześnie do samoobsługi.

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM JUŻ MOGĘ I POTRAFIĘ
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Samodzielnie jeść (umiem pić z kubeczka, gryźć pokarmy twarde
np. jabłko, marchewkę).
Korzystać z toalety, sygnalizować swoje potrzeby fizjologiczne,
samodzielnie umyć buzię i zęby.
Samodzielnie zdejmować i zakładać podstawowe części garderoby.
Rozpoznawać swoje rzeczy wśród innych.
Próbować samodzielnie wycierać nos.
Znać swoje imię i nazwisko.
Mówić tak aby rozumieli mnie dorośli.
Poprosić lub zapytać o coś.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU (dzieci młodsze)
6:30 – 7:30 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci
m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w wybranych strefach itp.
7:30 – 7:45 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze,
aktywność w wybranych strefach, indywidualna praca z dziećmi.
7:45 – 8:00 Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.
8:00 – 8:15 Ćwiczenia poranne/ Zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.
8:15 – 8:30 Czynności higieniczno- porządkowe.
8:30 – 9:00 Śniadanie.
9:00 – 9:30 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania
przedszkolnego.
9:30 – 10:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, aktywność
w wybranych strefach itp., indywidualna praca z dziećmi.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU (dzieci młodsze)
10:00 – 10:45 Spacer, obserwacje przyrodnicze,
10:45 – 11:00 Czynności higieniczno-porządkowe,
11:00 – 11:30 II Śniadanie,
11:30 Kwadrans dla bajki,
11:45 – 13:15 Wypoczynek na leżakach.
13:15 – 13:30 Czynności higieniczno – porządkowe, zabawa ruchowa.
13:30 – 14:30 Obiad ( I i II danie).
14:30 – 14:45 Zabawy dydaktyczne.
14:45 – 15:30 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, aktywność.
w wybranych strefach, pobyt w ogrodzie, indywidualna praca z dziećmi.
15:30 – 16:00 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy odpowiadające zainteresowaniom dzieci.
Rytmika , J. angielski, Religia wg rozkładu godzin zajęć w danej grupie.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU (dzieci starsze)
6:30 – 7:30 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające
zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w wybranych strefach
itp.
7:30 – 7:45 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne,
badawcze, aktywność w wybranych strefach, indywidualna praca z dziećmi.
7:45 – 8:00 Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych,
8:00 – 8:15 Ćwiczenia poranne.
8:15 – 8:30 Czynności higieniczno - porządkowe.
8:30 – 9:00 Śniadanie.
9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
10:00 – 10:45 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, aktywność w wybranych strefach
itp., indywidualna praca z dziećmi.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU (dzieci starsze)
10:45 – 11:00 Czynności higieniczno-porządkowe.
11:00 – 11:30 II Śniadanie.
11:30 – 12:00 Bajkoterapia.
12:00 – 13:15 Spacer, obserwacje przyrodnicze/ Zabawy dydaktyczne
i ćwiczenia utrwalające treści.
13:15 – 13:30 Czynności higieniczno – porządkowe.
13:30 – 14:30 Obiad ( I i II danie).
14:30 – 14:45 Zabawy dydaktyczne.
14:45 – 15:30 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, aktywność w wybranych strefach,
pobyt w ogrodzie, indywidualna praca z dziećmi.
15:30 – 16:00 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy odpowiadające zainteresowaniom
dzieci.
Rytmika , J. angielski, Religia wg rozkładu godzin zajęć w danej grupie.

WYPRAWKA DLA DZIECI
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Obuwie ze sztywną piętką, paputki lub sandały zapinane na rzep.
Woreczek z rzeczami na przebranie, (majtki 2 szt., skarpetki 2 pary, koszulka na krótki rękaw, koszulka z długim
rękawem, spodnie 2 sztuki, spodenki krótkie, rajstopki).
Kredki 12 szt. (okrągłe).
Klej w sztyfcie (Magic).
Teczka biała i kolorowa na gumkę.
Ryza białego papieru.
Blok kolorowy techniczny A3 i A4.
Blok kolorowy rysunkowy A4.
Krepa (3 szt. - kolor do wyboru).
Plastelina.
Chusteczki higieniczne w kartoniku (suche) i nawilżone (mokre).
Ręcznik papierowy (duża rolka).
DO LEŻAKOWANIA: pościel (200x90), poduszka (60x40).
Wyżej wymienione rzeczy należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka (najlepiej na metce lub w miejscu
widocznym dla nauczyciela).

Opłaty za przedszkole przyjmowane są
do dnia 15 każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni.

1) Opłata żywieniowa – płatność z dołu
●

Trzy posiłki

7,00 zł x 20 dni = 140 zł

2) Opłata godzinowa – płatność z dołu
Opłata w wysokości - 1 zł/za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu,
●

800–1300 czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

