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Pierwsze dni w przedszkolu

Pierwsze dni w przedszkolu to okres trudny zarówno dla dziecka, jak i dla jego rodziców.
Przeczytaj kilka wskazówek, które ułatwią dziecku (i rodzicowi) start w przedszkolu.
w początkowym okresie dobrze jest odbierać dziecko wcześniej, ponieważ małe dziecko ma
inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi, a także
boi się, że rodzice zostawili go w przedszkolu „ na zawsze”
wprowadzajmy w domu stały rytm dnia, podobny do rytmu dnia przedszkola - pory posiłków,
zabaw, spacerów, mycia i spania;
nie mówmy dziecku, że przyjdziemy wcześniej, kiedy to jest niemożliwe, ponieważ będzie
nieszczęśliwe, wystraszone i obrażone, że rodzic daje obietnice bez pokrycia, dlatego nie
składajmy obietnic, których nie możemy wypełnić,
nigdy nie straszymy dziecka przedszkolem, jedzeniem, paniami oraz , że „ jak będziesz
niegrzeczny, to cię zostawię w przedszkolu” - to niezwykle traumatyczne doświadczenie dla
dziecka;
przyzwyczajajmy dziecko do urozmaiconych potraw, surówek, skończmy; z rozdrabnianiem
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pokarmów - trzylatek może swobodnie i samodzielnie gryźć; połykać pokarmy, uczmy
dziecko samodzielnie posługiwać się sztućcami;
wdrażajmy dzieci do przestrzegania umów i zasad i ponoszenia konsekwencji ich
nieprzestrzegania;
przyzwyczajajmy do samoobsługi, pozwólmy dziecku samemu załatwiać potrzeby
fizjologiczne, myć ręce i zęby, ubierać i rozbierać się - zdecydowanie odzwyczajajmy od
smoczków, pampersów, nocnika - przedszkole to nie żłobek;
pozwólmy dziecku zabrać ze sobą cząstkę domu do przedszkola (ulubioną przytulankę,
poduszeczkę, misia), ale nie dajmy drobnych, ostrych lub wartościowych przedmiotów;
pozwólmy dziecku uczestniczyć w przygotowaniach do przedszkola (wspólne zakupy),
dajmy możliwość przyzwyczajania się do tych rzeczy w domu, aby w przedszkolu to wszystko
nie było takie nowe, a już znajome i zarazem łatwe do rozpoznania;
stosujmy w przedszkolu krótkie pożegnania - kiedy przedłużamy rozstanie, dzieci cierpią i
płaczą dłużej, a nawet używają szantażu;
nie okazujmy dzieciom własnych rozterek i smutku zostawiając je w przedszkolu,
przekazujemy mu wtedy swoje lęki - uśmiechajmy się i zdecydowanie mówmy, że na pewno
przyjdziemy po pracy;
przygotujmy dla dziecka wygodny strój do samodzielnego ubierania, wrzućmy głęboko do
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szuflady szelki, paski, paseczki i inne niebezpieczne akcesoria;
pamiętajmy o pozostawieniu w szatni rzeczy do przebrania (majtki, koszulka, rajstopki,
skarpetki, spodnie) w przypadku zabrudzenia czy zmoczenia się przez dziecko;

Kochani rodzice, po prostu dajcie swojemu dziecku więcej swobody i samodzielności,
współpracujcie z nauczycielem w grupie - a proces adaptacji przebiegnie szybciej, sprawniej;

i wasze dzieci będą już bez stresu, a za to z ochotą przychodzić do przedszkola, a wy drodzy
rodzice, będziecie mogli wykonywać swoje dorosłe obowiązki również bez stresu i obawy o
swoje dziecko.

Wyprawka przedszkolaka

Tak, stało się. Nasze dziecko dorosło do wieku przedszkolnego, co więcej udało nam się
zapisać je do przedszkola a co najważniejsze zostało do niego przyjęte.
Co nas czeka tak na prawdę okaże się we wrześniu. Już wcześniej powinniśmy liczyć się z
kilkoma sprawami. Istotne będą na pewno wydatki.

Czesne, wyżywienie, książeczki, ubezpieczenie, wyprawka przedszkolaka
Co będzie nieodzowne:

Ubranka do przedszkola:
- obuwie do przedszkola - kapcie najlepiej na rzepy lub zatrzaski,
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- strój sportowy na gimnastykę - dres, koszulka, spodenki,najlepiej w płóciennym woreczku,
- komplecik ubranek do przebrania, np. dresik, koszulka, majteczki, rajstopki lub skarpetki,.
Ubranka na dwór:
- kurtka pewnie ta w której do przedszkola pójdziemy,
- spodnie w zimie ocieplane, najlepiej wodoodporne,
- ciepłe rękawiczki również nieprzemakalne
- stosowne obuwie zimą ocieplane , na deszczowe dni najlepiej gumowe,
- szalik, czapka, sweter lub polar,
- w gorące słoneczne dni koniecznie nakrycie na głowę.
Artykuły higieniczne ;
- ręcznik, chusteczki higieniczne,mydełko, papier toaletowy,
Przybory i artykuły papiernicze:
- kredki, ołówki, pisaki, gumka do mazania, nożyczki, klej do papieru, plastelina, farbki, blok
rysunkowy, blok techniczny, bibuła, blok papieru kolorowego, zeszyt, kolorowanki
Wszystkie rzeczy dziecka zwłaszcza ubranka powinny być czytelnie podpisane.

Dzień przedszkolaka
-rozkład zajęć jest regulowany pisemnym dokumentem dostępnym w holu przedszkola,
zwanym ,,Ramowym rozkładem dnia”. Dzieli on dzień pobytu dzieci w przedszkolu wg godzin –
począwszy od 7.00 do 16.00. Inny podział stosowany jest w grupach, gdzie w zapisach w
dziennikach nauczycielki dzielą czas na III części, poszczególne części dnia mają inną
specyfikę.

W przedszkolu funkcjonuje regulamin stanowiący o ogólnych umowach wewnętrznych
uwzględniających zasady dobrego funkcjonowania placówki oraz bezpieczeństwa fizycznego,
zdrowotnego i psychicznego dzieci.
1. Przedszkole czynne jest w godzinach 7:00-16:00.
2. Aby dzieci mogły zjeść razem śniadanie , prosimy o przyprowadzenie dzieci do godziny
8:30 .
3. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, prosimy by były odbierane przez rodziców
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4. Wyposażenie przedszkolaka to : kapcie w worku , ręcznik ,mydełko, przybory
papierniczo-piśmiennicze.
5. Prosimy , aby dzieci nie przynosiły dodatkowych posiłków(owoców, słodyczy ).
6. Gdy dziecko choruje na chorobę zakaźną, należy powiadomić o tym przedszkole
7. Nie zgłoszenie dłuższej nieobecności może oznaczać rezygnację z przedszkola i
skreślenie z listy .
8. Opłaty należy dokonywać w wyznaczonym czasie, do 10-tego każdego miesiąca.

Na holu dostępny jest również opracowany i obowiązujący:regulamin zasad przyprowadzania
i odbierania dzieci z przedszkola, który powstał w trosce o bezpieczeństwo dzieci.

Zapewnimy dziecku nie tylko wychowanie i nauczanie przewidziane podstawa programową;
dbamy o ich bezpieczeństwo i przestrzeganie praw dziecka. Traktujemy dzieci indywidualnie i
podmiotowo oraz wspomagamy ich wszechstronny rozwój.
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