DRODZY RODZICE !!!

Z radością witamy Was i Wasze dziecko w przedszkolu w grupie
„Pszczółek”!
Pierwsze dni pobytu Waszego dziecka w przedszkolu
będą dla Was okresem trudnym .
Dziecko zmieni swe najbliższe otoczenie ,
pozna nowe osoby i znajdzie się w nowych dla niego sytuacjach.
Dla Was ulegnie zmianie organizacja życia codziennego , w związku
z koniecznością przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
Wraz z całym personelem Przedszkola
chcemy otoczyć Wasze dziecko serdeczną i fachową opieką .
W tym celu prosimy o systematyczną współpracę .
Życzymy Wam i Waszemu dziecku radosnego wejścia na pierwszą- najważniejszą drogę obowiązków przedszkolnych w roku 2014/15
Jak ułatwić dziecku start
w przedszkolu?
* Nie przeciągaj pożegnania w szatni.
Pomóż się dziecku rozebrać , pocałuj je na pożegnanie i wyjdź .
* Nie zabieraj dziecka do domu kiedy płacze przy rozstaniu.
Jeśli zrobisz to choć raz , będzie wiedziało,
że łzami można wszystko wymusić.
* Nie obiecuj :jeśli pójdziesz do przedszkola kupię ci zabawkę.
Kiedy będziesz odbierać je z przedszkola, możesz dać mu jakiś malutki
prezencik, ale nie może to być forma przekupstwa.
 Kontroluj się co mówisz.
Zamiast : już możemy wracać do domu, powiedz: teraz idziemy do domu.
To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny

wydźwięk . Sugeruje, że przedszkole jest dla dziecka sytuacją przymusową,
drugie – nie .
 Nie wymuszaj na dziecku,
żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało,
co wydarzyło się w przedszkolu.
To powoduje niepotrzebny stres.

Drodzy rodzice…
Pobyt dziecka w przedszkolu ma niewątpliwie bardzo korzystny wpływ
na

jego

rozwój.

Dziecko

przebywa

w

naturalnym

i

profesjonalnie

przygotowanym środowisku, co sprzyja jego rozwojowi społecznemu
i emocjonalnemu poznawaniu i rozumieniu siebie, kolegów, otoczenia i świata,
nabywaniu umiejętności przez działanie, budowania systemu wartości.
Realizowane

programy

edukacyjne

stwarzają

możliwości

zdobywania

różnorodnych doświadczeń, uczestniczenia w zróżnicowanych i ciekawych
zajęciach.
Zabawy i zajęcia w przedszkolu rozwijają umiejętności dziecka,
poszerzają jego wiedzę, rozwijają zainteresowania i zdolności. Dzięki
doświadczeniom zdobywanym w grupie, szybsza i skuteczniejsza jest edukacja
społeczna. Następuje naturalna i samoistna nauka podstaw tolerancji,
partnerstwa i współżycia w środowisku rówieśników.
Badania i naukowcy dowodzą, że siedmiolatek, który idzie do szkoły,
a przedtem od 3 – 4 lat chodził do przedszkola w istotny sposób przewyższa
rówieśnika, który do przedszkola nie chodził nawet o dwa lat pod względem
wielu umiejętności.

