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Чому потрібно говорити “ до побачення” своїй дитині?
●

Важливо попрощатися з дитиною, в такому разі вона знає що
батьки пішли.

Чому важливо заповнити контактну інформацію?
Тому що:
● Персонал повинен мати можливість зв’язатися з вами на
випадок, якщо ваша дитина захворіла чи поранилася.
Варто пам’ятати:
● повідом персонал про зміну контактного номера телефону
● чи адресу проживання.

Інформація про
данські дитячі садки і
ясла

Чому важливо приймати участь у різноманітних заходах і зборах
?
Тому що:
● Ти показуєш своїй дитині, що ти почуваєш себе безпечно в
цьому оточенні і маєш довіру до персоналу садка.
● Ти знайомишся з іншими сім’ями.
● Ти допомагаєш своїй дитині знайти нових товаришів для
гри,тим самим збільшуючи вірогідність зробити домовленість
про спільну гру.
● Коли ти приймаєш участь у зустрічах і зборах, то
отримуєш важливу інформацію про власну дитину, за
допомогою якої матимеш змогу впливати на його/її
повсякденне життя.

Відповідальність і виховання – чи можна казати ні дитині?
Так, ти повинен казати “ні”, тому що:
● Ти знаєш, що найкраще для твоєї дитини, не зважаючи на те,
що він/вона плаче .
● Саме дорослі приймають рішення.
● Це дає відчуття спокою і безпеки, коли діти знають, що в тебе
все під контролем.
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Чому дітям потрібно ходити до яслів чи дитсадка?
Тому що:
● Вони вивчають данську мову.
● Вони знаходять друзів.
● Вони отримують незабутні спогади й досвід.
● Вони займаються розвиваючою діяльністю, наприклад малюють олівцями і фарбами, співають, граються як в
приміщенні так і на свіжому повітрі, ходять в похід.
Ці всі пункти є дуже важливими,в подальшому навчанні і вмінні
функціонувати разом з іншими дітьми й дорослими і бути частиною
співтовариства.

Тому що:
● Дітям йде на користь свіже повітря.
● Мають простір й можливість для руху.
● Як правило більшість бактерій знаходяться в приміщенні, аніж
на свіжому повітрі,отже ризик зараження зменшується.
Саме тому дуже важливо, щоб діти мали одяг відповідно до пори
року.

Коли діти занадто хворі для відвідування дитячої установи?
●
●

Чому важливо приходити до дитячої установи до 9 години?
Тому що:
● В цей час починаються заплановані на день заняття.
● Саме вранці діти знаходять собі компаньйонів для гри.

Що дітям потрібно мати з собою?
● Змінний одяг і кімнатне взуття.
● Одяг у відповідності до пори року.
● В деяких місцях лоток з їжею і пляшку для пиття.
● Підгузники.
Не забудь ім’я на всіх дитячих речах.

Чому зникає дитячий одяг?
●

Можливо одяг не зник, потрібно перевірити у корзині з
забутими речами.

Чому дітям потрібно рано лягати спати?
●

Свіжі й відпочинувші діти грають і навчаються краще .

Чому потрібно гратися надворі?

Якщо є підвищена температура,блювота, діарея і перехідні
дитячі хвороби.
Незважаючи на незначну застуду діти можуть відвідувати
дитячий садок, у випадку, якщо вони в стані справитися з
розпорядком дня і запланованими дійствами.

Чому потрібно вітатися,коли приводиш дітей до дитсадка і
прощатися коли забираєш?
Тому що :
● Важливо звернути увагу персонала на те,що діти прийшли до
установи.
● Це являється важливою складовою співпраці між батьками та
педагогами.
● Ти можеш отримати важливу інформацію, стосовно власних
дітей від персоналу.
● Дитина баче, що ти довіряєш педагогам і почуваєш себе в
безпеці, коли говориш “привіт” і “до побачення”.
● Співробітники садка знають, що дитина пішла додому, після
того як ви сказали “До побачення”.
Варто пам’ятати, що потрібно залишити повідомлення, якщо хтось
інший забиратиме вашу дитину з дитячої установи повного дня.

