Nauja ir šilta

Norvegijos darželis
kiekvieną dieną

Litauisk

Pirmasis tėvelių pokalbis su darželio darbuotojais:
Svarbiausi punktai kuriuos reikia aptarti:
Darželio renginiai.
Ką jūsų vaikas gali valgyti, gerti ir ko negali darželyje.
Suteikti informaciją apie vaiko alergijas, naudojamus vaistus ir kt...
Informacija apie reikalingus darželyje drabužius ir avalinę.
Informacija apie vaikų paėmimą iš darželio.
Reikalingi telefonų numeriai tėvų arba antrųjų. asmenų(giminaičiai, artimi
šeimos draugai).
Reikalingas tėvų leidimas tolimesnėms išvykoms,vaiko nuotrauka.
Aptarti pirmąsias dienas, kurias praleisite kartu su savo vaiku darželyje.

Pusryčiai.
Jeigu jūs norite, kad jūsų vaikas valgytų pusryčius darželyje, jūs turite įdėti jam
maisto. Pvz: sumuštiniai, jogurtas, vaisiai arba vaikiška košytė.
Pietūs.
Pietūs prasideda 11.30val. Dažniausiai tiekiamas maistas sumuštiniai. Kartais būna ir
šilto maisto.

Pavakariai.
Pavakarius valgome apie 15.00 val. Maistas kurį rekomenduojame įdėti savo vaikui
yra: sumuštiniai, vaisiai, jogurtas.
Išvykos maistas.
Išvykos maistą gaminame kartu su vaikais darželyje arba išvykos vietoje.(Išvykos
maisto įdėti vaikui nereikia, nes išvykos vyksta pietų metu).
Išvykos diena.
Darbuotojai su vaikais eina į netoli esančias lankytinas vietas ar darbo įstaigas. Pvz
(policija, miškas, ūkininkai).
Vaiko atėjimas ir išėjimas iš darželio.
Ateidami ir išeidami su vaiku iš darželio, turite pranešti darželio darbuotojui.

Visų grupės vaikų tėvų susirinkimas.
Vieną ar du kartus per metus vyksta tėvų susirinkimai vakarais. Susirinkimų metu
teikiama informacija apie vaiko kasdienybę darželyje. Taip pat tėvai keičiasi
informacija aktualiomis temomis, sprendžia iškylusius klausimus, problemas.
Tėvų ir grupės darbuotojų susitikimas.
Su jumis šneka grupės auklėtojos apie jūsų vaiką.
Tėvų bendravimas.
Tėvai turi bendrauti tarpusavyje ir pažinoti vienas kitą.
Metų planas.
Visi darželiai rengia metų planą su įsipareigojimu suteikti jums konsultaciją. Metų
planas kuriamas pagal galiojančius įstatymus ir darželių reglamentą.
Darželio darbuotojų susirinkimas.
Darželio darbuotojų susirinkimas vyktsa penkis kartus per metus. Šiomis dienomis
darželis būna uždarytas.

Laisvalaikis.
Vaikai renkasi patys savo mėgstamus užsiėmimus, taip pat jie gali būti lauke ar
viduje.
Darbas grupėse.
Vaikai padalinami į mažas grupes, kuriose jie užsiima skirtinga veikla.
Grupė.
Visos vaikų grupės turi savo pavadinimą, darbuotojus. Auklėtojos atsako už grupės
darbą.
Vertėjas.
Jūs turite galimybę pasinaudoti vertėjo pagalba susirinkimų, susitikimų metu
darželyje.
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