PRZEDSZKOLACZEK
GAZETKA DLA RODZICÓW I DZIECI
PRZEDSZKOLE „FANTAZJA”

WRZESIEŃ 2020 R.

Drodzy Rodzice, Kochane Przedszkolaki
Serdecznie witamy Was w nowym roku szkolnym 2020/2021.
Za nami czas radosnych wakacji. Wypoczęci i z uśmiechem na twarzy
ruszamy do pracy. Przed nami rok pełen nowych przygód, zabaw, ciekawych
doświadczeń.
Szczególnie miło nam powitać w naszym gronie te Dzieci, które po raz
pierwszy przekroczyły próg naszego przedszkola. Przed Maluszkami trudny czas
związany z adaptacją do nowego miejsca i koniecznością rozstania z rodzicami.
Pragniemy jednak zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby ten pierwszy
krok do samodzielności przedszkolaków był miłym wspomnieniem.
Wszystkim Przedszkolakom w tym nowym roku szkolnym życzymy dużo
radości w zdobywaniu wiedzy, wesołej zabawy, nowych przyjaźni i
niezapomnianych przeżyć, a Rodzicom udanej współpracy i zadowolenia.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

,,Świat przedszkola jest radosny
od jesieni aż do wiosny.
Z radością dziś obwieszczamy,
że rok szkolny zaczynamy!”

JAK WSPIERAĆ PRZEDSZKOLAKA?
10 prostych sposobów na to, aby wychodzić z przedszkola, będąc
szczęśliwym i wracać do niego z uśmiechem
Mamo, Tato!
1. Nie obiecuj: „Gdy zjesz obiadek, ja już będę”. Bo jeśli coś Ci wypadnie, staniesz
w korku, będzie kolejka w banku i nie zdążysz – zawiedziesz. Lepiej powiedz:
„Przyjdę, gdy skończę pracę”. Proszę, nie mów: „Przyjdę o 13-ej”. Jestem
przedszkolakiem i odliczam czas od posiłku do posiłku, dla mnie (a szczególnie dla
moich młodszych kolegów) konkretna godzina to pojęcie abstrakcyjne.
2. Pozwól mi być samodzielnym! Chcę sam przebrać buty, pochować swoje ubranie
do szafki, nie pospieszaj mnie! Podaruj mi swój czas.
3. Poczucie, że się interesujesz moim przedszkolnym życiem daje
mi wsparcie i wiedzę, że moje przedszkole jest w Twoim życiu ważne.
4. Do przedszkola ubieraj mnie luźno i wygodnie, abym mógł biegać i bawić się bez
skrępowania. Nie zakładaj mi dżinsów na guziki z wąskimi nogawkami. Chcę czuć się
swobodnie i pewnie, że gdy zajdzie potrzeba, sam poradzę sobie ze zmianą ubranka.
5. Czytaj ogłoszenia na drzwiach przedszkola. Nie zapominajmy o ważnych
wydarzeniach planowanych w przedszkolu. Teraz to dla mnie ważna część mojego
życia.
6. Bądź przyjacielem, nie bagatelizuj moich obaw. Odłóż telefon, gdy do Ciebie
mówię. Wysłuchaj mnie do końca. Czasem długo się zbieram, aby Ci o czymś
powiedzieć.
7. Zauważaj drobne gesty, najmniejsze postępy w zachowaniu, pielęgnuj każde moje
osiągnięcie. Nawet zjedzone jabłko czy narysowany rysunek, mogą okazać się
sukcesem, którego osiągnięcie wcześniej wydawało się dla mnie niemożliwe!
8. Nie wypytuj mnie, czy wszystko zjadłem, czy się zgłaszałem i z iloma kolegami
bawiłem się. Daj mi czas na ochłonięcie, zebranie myśli, uporządkowanie faktów i
poukładanie w głowie całego dnia. Przed snem sam Ci wszystko opowiem.
9. Zaakceptuj moich nowych przyjaciół. To dzięki nim, mniej za Tobą tęsknię i nie
czuję się w przedszkolu samotny.
10.Każdego dnia znajdź czas na przytulanie z dokładką. Teraz bardzo potrzebuję
Twojej czułości. Potrzebuję wiedzieć, że jesteś przy mnie nawet wtedy, gdy Cię nie
widzę.
Chcę czuć się kochany i ważny dla Ciebie każdego dnia.

