CO KAŻDY RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN
Drogi Rodzicu!!!
Twoim zadaniem jest wspieranie
dziecka w łagodnym przejściu
ze
środowiska
rodzinnego
do środowiska przedszkolnego.
Dlatego prosimy Cię:
nie przeciągaj pożegnania w szatni; pomóż dziecku
rozebrać się, pocałuj je i wyjdź;
pokaż dziecku, iż przedszkole nie tylko bawi i uczy,
ale również wychowuje;
bądź spokojny, uśmiechnięty i opanowany, rozstając się
ze swoją pociechą (dziecko wyczuwa twój niepokój);
bądź słowny w obietnicach składanych dziecku;
obdarz zaufaniem nauczycielki i pracowników przedszkola,
oni również pragną dobra Twojego dziecka;
nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu;
jeśli zrobisz to choć raz, dziecko będzie wiedziało, że łzami
można wszystko wymusić;
nie oczekuj od dziecka, żeby zaraz po przyjściu do domu
opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje
niepotrzebny stres;
jeżeli rozstania z mamą są bardziej bolesne, postaraj się,
żeby przez kila dni odprowadzał je do przedszkola tato;
staraj się czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola
(zebrania, imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte);
współpracuj ze specjalistami (logopeda, psycholog);
zwracaj uwagę na ogłoszenia znajdujące się na tablicach
informacyjnych.

Pamiętaj o:
kocyku, poduszce i małym prześcieradle z gumką (tylko
MALUCHY) - podpisane;
pantoflach (najlepiej wsuwane lub na rzepy) – podpisane;
ubraniu na zmianę (majteczki, koszulka, spodnie itp.);
ubranie zapasowe, umożliwiające wyjście z dzieckiem
na świeże powietrze bez względu na pogodę;
chusteczkach higienicznych w pudełku (1 x w mc),
kubku do picia wody (podpisany) – kubeczki powinny być
przeznaczone do mycia w zmywarce.
Rady dla Rodziców:
Wyrabianie samodzielności dziecka w jedzeniu, myciu rąk,
korzystaniu z toalety, ubieraniu się i rozbieraniu.
Ubranie dziecka powinno być wygodne i nie sprawiać
kłopotów przy samodzielnym ubieraniu.
Pożegnanie z dzieckiem powinno odbywać się
bez pośpiechu, ale jednocześnie bez zbędnego przedłużania
samego momentu rozstania.
Dziecko ma prawo płakać. W ten sposób wyraża
swój smutek i strach oraz wyładowuje napięcie, jakie w nim
narosło.
To, co nowe i trudne, wcale nie musi być niedobre. Należy
dziecko przygotować do takich sytuacji, aby potrafiło sobie
z nimi poradzić.

