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«Zabawa jest podstawa nauki»

Znaczenie zabawy.
Dziecięca zabawa jest najważniejszym sposobem nauki. Wynika z naturalnej
potrzeby i woli dziecka. Posiada wartość, której nie ma żadna inna aktywność.
Rozwój mowy.
Przedszkolna codzienność składa się z zajęć, podczas których dzieci aktywnie
używają mowy. Personel świadomie stymuluje rozwój mowy przedszkolaków,
przez wzajemne oddziaływanie.

«Zabawa-sposobem na życie»
Krąg bezpieczeństwa (COS)
Krąg bezpieczeństwa jest jedną z form jak również podstawą w pracy
pedagoga. Ważne w nim jest to w jaki sposób dorosły, przyjmuje i rozumie
dziecko balansujące między potrzebą bliskości, a poznawaniem
otaczającego je świata. Stosunek dziecka do nas jako dorosłych, jest
fundamentem w jego późniejszych relacjach z innymi. Dziecko powinno mieć
świadomość, że jest ktoś, do kogo może zwrócić się ze swoimi uczuciami jak
również czuć się zrozumiane. Świadomość, że osoba dorosła jest w pobliżu,
daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Drogą do dobrego nauczania, są
odpowiednie relacje. Dzieci, które czują się bezpieczne, uczą się najlepiej.
Krąg bezpieczeństwa jest głównym środkiem zapobiegawczym, w
problemowym zachowaniu jak dyskryminacja czy mobbing.
Rola personelu.
Staramy się rozpoznać potrzeby każdego dziecka, docenić je i zapewnić mu
bezpieczeństwo i opiekę. Nasz personel dba o dobre samopoczucie dzieci, jest

odpowiedzialny i zaangażowany w stymulowanie ich rozwoju, a także wspiera,
wesoło inspiruje i zachęca dzieci do zabawy i nauki.
Aktywność fizyczna i dieta.
Dieta ma wpływ na zdrowie w ciągu całego życia.
Dla dzieci, aktywność fizyczna i zdrowe żywienie,
są niezbędne do prawidłowego rozwoju jak również
do zabawy i nauki. Jedzenie i picie, które jest
spożywane w przedszkolu, jest większą częścią diety
dziecka. Kładziemy nacisk na zapewnienie dzieciom
zdrowej i zróżnicowanej diety; owoce i warzywa,
pełnoziarniste pieczywo i zdrową alternatywę ciast.
Podajemy wodę do ugaszenia pragnienia i mleko do
posiłków. Dbamy o aktywność fizyczną wewnątrz oraz
na zewnątrz.
Wiedza o rozwoju dziecka.
Posiadamy długą tradycję we współpracy przy
projektach. Pozwala to zapewnić wszystkim
dzieciom właściwą ofertę pedagogiczną,
niezależnie od placówki, do której będą
uczęszczać.

Jesteś jednym z tych,
Którzy wyłączają telefon
Podczas ważnych spotkań?

Współpraca: przedszkole - dom.
«Witamy na najważniejszym
Rodzice i personel przedszkolny mają wspólną
spotkaniu dzisiejszego dnia!»
odpowiedzialność za dobre samopoczucie i
rozwój dziecka. Aby osiągnąć jak najlepszy
efekt, obie strony muszą ze sobą współpracować.
Codzienna współpraca musi opierać się na
otwartości i zaufaniu.
Wpływ rodziców jest zapewniony przez
Komitet Współpracy Rodzicielskiej (FAU/SU)
rozmowy z rodzicami i przeprowadzanie
rocznych ankiet.
Nabór do przedszkola.
Podanie o miejsce w przedszkolu należy
złożyć do 15 marca. Rok przedszkolny
zaczyna się w sierpniu. Dodatkowo,
w przypadku wolnych miejsc, nabór
odbywa się cały rok. Podanie należy
wysłać elektronicznie na stronie:
www.svelvik.kommune.no

