Polsk

Dlaczego rodzic powinien powiedzieć swojemu dziecku"do
widzenia"?
•

Ważne jest pożegnać się ze swoim dzieckiem, aby dziecko
wiedziało że rodzic już poszedł.

Dlaczego dane kontaktowe są ważne?
Ponieważ:
• Personel musi mieć możliwość skontaktować się z Tobą,
jeśli dziecku coś się stanie lub kiedy zachoruje.
Pamiętaj:
• Aby powiadomić personel przy zmianie swojego numeru
telefonu.
• Aby powiadomić personel przy zmianie swojego adresu.

Informacje dla rodziców o
duńskich przedszkolach i
żłobkach

Dlaczego ważne jest, aby uczestniczyć w zebraniach,
spotkaniach i wydarzeniach?
Ponieważ:
• W ten sposób pokazujesz Twojemu dziecku że masz całkowite
zaufanie do instytucji, do której Twoje dziecko uczęszcza.
• Poznajesz inne rodziny i nawiązujesz nowe kontakty.
• Poprzez kontakty z innymi rodzicami, opmagasz swojemu
dziecku w znalezieniu nowych towarzyszy zabaw i stwarzasz w
ten sposób możliwości pobawienia sie z innymi rówieśnikami.
• Uczestnicząc w spotkaniach otrzymujesz informacje i możesz
także wpływać na codzienne życie Twojego dziecka.

Odpowiedzialność i wychowanie - Czy możesz mówić "nie"
swojemu dziecku?
TAK, możesz mówić "nie" swojemu dziecku, ponieważ:
• Wiesz, że to jest dla dobra dziecka, nawet jeśli ono płacze.
• To dorośli decydują.
• Dziecko czuje się bezpieczne, kiedy widzi że panujesz nas
sytuacją i nad wszystkim masz kontrolę.
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Witamy

Dlaczego dzieci powinny chodzić do przedszkola lub żłobka?

Dlaczego dzieci powinny bawić się na dworze?

Ponieważ:
• Uczą się języka duńskiego.
• Poznają rówieśników i towarzyszy zabaw.
• Otrzymuja dobre i ciekawe przeżycia.
• Uczestniczą w wielu atrakcjach i zabawach takich jak:
rysowanie, malowanie, śpiewanie, zabawy i przebywanie na
świeżym powietrzu i w świetlicy a także spacery.
To jest ważne kiegdy dzieci uczą się przebywać razem z innymi
dziećmi i dorosłymi i uczą się być częścią społeczności.

Ponieważ:
• Przebywanie na świerzym powietrzu wpływa korzystnie na
dzieci.
• Zabawy ruchowe sprzyjają dobremu samopoczuciu.
• W pomieszczeniach zamkniętych jest więcej bakterii niż na
dworze - Przebywanie na świerzym powietrzu, zmiejsza ryzyko
infekcji.
Ważne jest, aby dzieci miały ubrania dopasowane do pory roku.

Dlaczego dziecko powino być w przedszkolu / żłobku przed
godziną 9:00?
Ponieważ:
• Zajęcia zaczynają się właśnie o tej porze dnia.
• Większość dzieci znajduje rówieśników do zabawy przeważnie
na początku dnia.

Co dziecko powino mieć ze sobą w przedszkolu / żłobku?
•
•
•

Komplet ubrań na zmianę oraz kapcie.
Ubrania pasujące do aktualnej pory roku.
W niektórych instytucjach także drugie śniadanie oraz bidon
na wodę.
• Pieluchy.
Pamiętaj aby wszystkie rzeczy Twojego dziecka byly podpisane jego
imieniem.

Dlaczego ubranie dziecka ginie z garderoby?
•

Ubranie może wcale nie zaginęło, tylko zostało odłożone to
pojemnika z zapomnianymi ubraniami.

Dlaczego dzieci powinny być wcześnie kładzone spać?
•

Wyspane i wypoczęte dzieci bawią i uczą się najlepiej.

Chore dziecko – Kiedy powinno zostać w domu?
•
•

Jeśli ma gorączkę, wymiotuje, ma rozwolninenie albo kiedy
przechodzi różne infekcyjne choroby wieku dziecięcego.
Oczekuje się że dziecko będzie oddawane kiedy jest lekko
przeziębione, byleby tylko mogło uczestniczyć w zajęciach.

Dlaczego trzeba się ”przywitać” przy oddawaniu i ”pozegnać”
przy odbieraniu Twojego dziecka?
Ponieważ:
• Ważne jest, aby personel był świadomy, że dziecko przybyło.
• To jest ważne dla dobrej współpracy między personelem a
rodzicami.
• Personel może posiadać ważne informacje na temat Twojego
dziecka.
• Twoje dziecko widzi że pewnie sie czujesz i okazujesz
personelowi zaufanie, gdy mówisz "cześć" i "do widzenia".
• Kiedy mówisz "do widzenia" wtedy personel wie, że Twoje
dziecko zostało już odebrane w tym dniu.
Pamiętaj aby poinformować personel, kiedy Twoje dziecko będzie
odbierane przez inne osoby.

