Jdeme do školky, co potřebujeme …
•

bačkorky s pevnou patou

•

pyžamo podepsané a s poutkem (spící děti)

•

lehké a praktické oblečení do třídy

•

oblečení na hru venku

•

kvalitní boty (šněrovací boty pomáháme zavazovat)

•

v zimním období oblečení vhodné ke hrám na sněhu

•

náhradní oblečení do školky i ven (včetně spodního prádla)

Co bychom měli umět ...
•

při jídle sedět u stolu

•

jíst lžící, (předškoláci se učí jíst příborem)

•

pít ze skleničky

•

používat záchod

•

upozornit včas na svoji potřebu

•

umývat si ruce, utírat se do ručníku

•

poznat si svoje oblečení

•

obouvat a zouvat bačkory i boty (kdo neumí zavazovat tkaničky,
pomáhá paní učitelka)

•

zvládat chůzi po schodech

Některé dovednosti se budou děti učit postupně. Využijte klidné
atmosféry během víkendu a nechte své děti oblékat, obouvat a
veďte je k samostatnosti. Buďte trpěliví, důslední, a v klidu
nacvičujte, co je třeba.

Rady pro rodiče nově nastupujících dětí
•

své dítě dovádějte do třídy a předejte paní učitelce

•

zbytečně neprodlužujte loučení, pokuste se rychle odejít

•

čím déle budete slibovat, že brzy přijdete, tím to bude pro dítě i pro
vás horší

•

plačící dítěte předejte co nejrychleji paní učitelce do třídy a důvěřujte
ji

•

pokud nás potkáte na vycházce, nikdy na své dítě nevolejte - dítě pak
pláče, chce jít s vámi

•

pokud dítěti slíbíte, že půjde domů po obědě, tj. do 12. 15hod., vždy
svůj slib splňte

•

jídelníček je pestrý a je sestavován podle norem pro předškolní děti

•

pokud se v jídelníčku objeví jídlo, které vaše dítě nemá rádo, i přesto
o jídle mluvte s dítětem hezky

•

přivádějte do školky děti zdravé, buďte ohleduplní k dětem svým i
ostatním

•

nezatajujte důležité informace o dítěti

•

omlouvejte nepřítomnost dítěte

•

sledujte informace na dveřích v šatně a nástěnky, najdete zde, co
děláme, na co si hrajeme, kam pojedeme, kdy bude MŠ uzavřena, atd.

•

všechny důležité informace najdete msnovyhradek.cz, stránky jsou
aktualizovány

•

sledujte výrobky dětí na nástěnkách a chvalte vaše dítě

•

máte-li nějaké pochybnosti nebo požadavky, obraťte se s důvěrou na
vaši paní učitelku, a pokud nebude možné problém vyřešit hned, paní
učitelka po dohodě s vámi určí termín a způsob řešení

Maminko a tatínku, prosím ...
• Přiveďte mě do školky a choďte si pro mě vždy včas.
• Neprotahujte ranní loučení, je mi potom ještě větší smutno.
• Do školky mi dávejte jen plyšáčka na spaní nebo na
zvykání si ve školce, autíček a jiných hraček máme ve
školce spoustu a ty svoje si musím zbytečně hlídat.
• Nevoďte mě do školky, když mi není dobře, nebo jsem
nemocný, ve školce bych si to neužil, celý den bych
proplakal a paní učitelka by vám stejně zavolala. Také
bych nakazil kamarády.
• Když budu mít narozeniny, můžete mi dát pro kamarády
měkké bonbóny, nebo něco dobrého, všichni je pak
společně oslavíme a dobrůtky si rozdělíme.
• Čtěte pozorně informace na dveřích, abyste na nic
důležitého nezapomněli.
• Buďte upřímní a nezapomeňte paním učitelkám sdělit
všechny důležité věci, nebo změny, které by měly vědět.
• Jděte nám příkladem a dodržujte školková pravidla s námi.

