Trzylatek idzie do przedszkola –
dobre rady dla Rodziców
Maluszka
Przedszkole nr 370 w Warszawie
Telefon : (22) 613 87 69

czynne: 7.00 - 17.00

e-mail: przedszkole370@poczta.idsl.pl
www.przedszkole370.waw.pl

Rozkład dnia
700 -800
800 – 815

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy w kącikach zabaw.
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, integrujące grupę. Rozmowy kierowane zgodnie z
zainteresowaniami dzieci.
815 – 830 Porządkowanie sali. Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
830 – 900 Śniadanie.
900 – 930
Zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą, będące realizacją treści programowych
wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności
edukacyjnej przedszkola. Rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcej: plastycznej,
muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej.
930 – 1000 Swobodne zabawy.
1000 – 1015 Czynności higieniczne, przygotowanie do wyjścia do ogrodu przedszkolnego.
1015 – 1145 Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym,
zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki.
1145 – 1200 Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.
1200 – 1230 Obiad.
1230 – 1245 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do odpoczynku poobiedniego.
1245 – 1415 Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej. W grupach starszych prowadzone
są zajęcia dydaktyczne, zabawy swobodne, zajęcia dodatkowe.
1415 – 1430 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
1430 – 1445 Podwieczorek.
1445 – 1700 Zabawy i gry stolikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości,
zabawy dowolne według zainteresowań, zabawy na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci
do domu.

Adaptacja dziecka w przedszkolu
- Co może zrobić rodzic, aby ułatwić dziecku przekroczenie progu
przedszkolnego?
•

Wytworzyć u dziecka pozytywne nastawienie do przedszkola.

•

Stopniowo dostosować rytm dnia do tego, jaki panuje w przedszkolu (np. zbliżone pory
posiłków, przesunięcie pory drzemki na godzinę odpowiadającą porze leżakowania).

•

Kształtować u dziecka umiejętność porozumowania się z innymi dziećmi i dorosłymi (poprzez
zachętę do prowadzenia rozmów, dzielenie się przeżyciami).

•

Włączyć dziecko w przygotowania do pójścia do przedszkola, np. poprzez wspólny zakup kapci
i ubrań, które dziecko weźmie do przedszkola

•

Przeprowadzić tzw. trening umiejętności społecznych, polegający na doświadczeniu przez
dziecko przebywania z innymi dorosłymi i dziećmi, a także rozstania z rodzicami.

•

Wdrażać dziecko do samoobsługi – adaptacja do przedszkola przebiegnie bez zakłóceń,
jeśli maluch jest przygotowany do samodzielności w zakresie: jedzenia, mycia rąk i buzi,
ubierania się i zgłaszania swoich potrzeb. Oczywiście nauczycielki pomagają dzieciom w
sytuacjach wymagających wsparcia.

•

Dostarczać dziecku materiały plastyczne, z którymi zetknie się w przedszkolu.

Spotkania i zebrania adaptacyjne
Poniższe informacje obowiązują na dzień dzisiejszy i dotyczą normalnego trybu funkcjonowania
przedszkola. Czekamy na aktualne wytyczne GIS, MZ i MEN i w sytuacji dalszego obowiązywania
wytycznych z dnia 2 lipca 2020r. bądź utrzymania obowiązujących tam zapisów, wrześniowa organizacja
pracy przedszkola może ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminów i
formy spotkań i zebrań adaptacyjnych.
W dniu 28 sierpnia (piątek) zapraszamy jednego rodzica dziecka (bez dzieci) na krótkie zebranie
informacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Zebranie odbędzie się w ogrodzie przedszkolnym
w godzinach:
• grupy I i IV godz. 16.00
• grupy V i X godz. 17.00
W dniach 1, 2, i 3 września zapraszamy do ogrodu przedszkolnego jednego rodzica z dzieckiem.
• grupy I i IV godz. 9.00 – 9.45
• grupy V i X godz. 10. 15 – 11. 00

Dzieci, których rodzice nie będą mogli wziąć udziału w adaptacji, będą uczestniczyć w spotkaniach pod
opieką nauczycielek. Decyzja o pozostawieniu dziecka w przedszkolu w tych dniach będzie należała do
Rodziców.
Podczas spotkań prosimy o zachowanie dystansu społecznego oraz ewentualne zasłanianie ust i nosa.

Bezpieczeństwo dzieci w Przedszkolu nr 370

•

Dzieci powinny być odbierane z przedszkola przez rodziców bądź inne osoby
pełnoletnie na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców (jednorazowego lub
stałego). Upoważnienia są do pobrania na stronie internetowej przedszkola oraz
przesłane zostaną mailem. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną
tylko po zweryfikowaniu jej tożsamości na podstawie odpowiedniego dokumentu.
Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola
przez osobę upoważnioną.

•

Do przedszkola przyprowadzamy wyłącznie dzieci zdrowe. Chore dziecko musi mieć
zapewnioną indywidualna opiekę poza placówką. Pracownicy przedszkola nie
mogą podawać dzieciom żadnych leków.

Co każdy przedszkolak mieć powinien:
•

kapcie – na gumowej podeszwie, zakryte palce, bez sznurówek, łatwe do zakładania

•

buty wyjściowe – bezpieczne, trzymające się stopy, łatwe do zakładania

•

ubrania luźne i wygodne, które dziecko może łatwo rozpiąć, ściągnąć, zdjąć, czy
podciągnąć – znane dziecku

•

ubieranie na tzw. „cebulkę”, które najlepiej zabezpiecza przed przegrzaniem lub
zziębnięciem

•

koc 160/200 i ewentualnie powłoczka na koc

•

piżama bez guzików lub inne, wygodne ubranie przeznaczone na poobiedni odpoczynek

•

dodatkowe ubrania na zmianę (majteczki, rajstopy, koszulka, bluzka, spodnie, skarpetki)

•

ręcznik średniej wielkości z wieszaczkiem

KAŻDA RZECZ PODPISANA !

Drogi Rodzicu!
•

Dziecko przyprowadzaj do godziny 8:15, każde późniejsze przyprowadzanie dziecka
zgłaszaj najpóźniej w danym dniu telefonicznie do godz. 8:30 lub z wyprzedzeniem
u nauczyciela (poprzedniego dnia). Prosimy również o zgłaszanie nauczycielowi,
jeżeli dziecko ma być odebrane po obiedzie.

•

Ciesz się razem z dzieckiem, że następnego dnia pójdzie do przedszkola.

•

Obudź rano dziecko z uśmiechem na twarzy.

•

Nie obiecuj nigdy nagrody za to, że pójdzie do przedszkola.

•

Nie obiecuj dziecku, że odbierzesz je wcześniej, np. po obiedzie, jeśli nie możesz
tego zrealizować.

•

Pamiętaj, że pożegnanie w szatni powinno być krótkie: uśmiech, buziak i pa, pa!

•

Jeśli to niezbędne, do sali wchodź tylko na chwileczkę, oszczędź smutku innym
dzieciom.

• Nie zabieraj dziecka do domu kiedy płacze przy rozstaniu, gdy raz ulegniesz
będzie coraz trudniej, maluch będzie wymuszał każdy kolejny powrót do
domu płaczem.
• Jeżeli rozstanie z mamą jest zbyt bolesne, przez pierwsze dni trzylatek
powinien przychodzić z inną osobą z rodziny.
• Kilkakrotnie zapewnij dziecko, że na pewno je odbierzesz z przedszkola.

• Witaj swoje dziecko z uśmiechem po powrocie z przedszkola, pochwal je
np. „Byłeś bardzo dzielny”.
• Nie wywołuj dodatkowego stresu wymuszając na dziecku, by po przyjściu

z przedszkola od razu opowiadało o nim, samo zacznie kiedy będzie na to
gotowe.
• Pamiętaj, aby nie wypowiadać się negatywnie w obecności dziecka na
temat przedszkola.

Drogi Rodzicu, pamiętaj…
•

Rozstanie najmocniej przeżywają mama i dziecko.

•

Ten trudny czas bardzo mocno przeżywają też nauczycielki.

•

Okres adaptacji wymaga od Nas Wszystkich wiele trudu i psychicznej siły.

•

Spróbujcie przezwyciężyć swoje lęki o dziecko i zaufajcie nauczycielkom.

•

Zobaczcie, jakie to przyjemne uczucie patrzeć, jak dziecko się usamodzielnia.

•

Nie bądźcie nadopiekuńczy. Pozwólcie dziecku na samodzielność. Upadek nauczy
je ostrożności, a gdy utrzyma równowagę, pozna smak sukcesu.

•

Wspierajcie dziecko, gdy jest smutne lub przeżywa niepowodzenia. Jednak nie
chrońcie go przed porażkami, musi radzić sobie i z takimi uczuciami.

