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Vážení rodičia, blíži sa začiatok nového školského roka, preto pridávame pár informácií k nástupu.
Nástup do materskej školy je 02.09.2019. MŠ je v prevádzke od 6.30 do 16.00 hod. Deti treba priviesť do 8.00 hod. Deti
s poldennou dochádzkou si vyzdvihnete z MŠ o 12.00 hod. a deti z celodennou dochádzkou si vyzdvihnete z MŠ od 14.30 hod.
do 16.00 hod.
Potrebné je priniesť:
kópiu zdravotného preukazu poistenca / kto ešte neodovzdal, poprípade pri zmene zdravotnej poisťovne /
pyžamko / PODPÍSANÉ !!! /
papučky / pevné, poprípade ortopedické, nie šľapky! PODPÍSANÉ !!! /
plastový pohár na pitie / PODPÍSANÝ!!! /
detská zubná kefka / PODPÍSANÁ!!! / + detská zubná pasta
dievčatá hrebeň so šnúrkou na zavesenie / PODPÍSANÝ!!! /
3 – 4 r. deti /trieda Myšky/ - náhradné oblečenie / PODPÍSANÉ!!! / - bude umiestnené v rovnakých taškách v triede
- nepremokavé podložky do postieľky
5 – 6 r. deti /trieda Žabky/ - úbor na cvičenie, t.j. cvičky alebo plátenky, tepláky, ponožky, tričko s krátkym rukávom /všetko
PODPÍSANÉ!!! /
NEZABÚDAJTE: Nech je prostredie akékoľvek krásne a učiteľka milá, prosíme majte na pamäti, že prvé dni je to pre dieťa neznáme
( i keď krásne prostredie ) a cudzia ( i keď milá teta )! Dieťa je v materskej škole 4 - 10 hodín denne a je to doba, počas ktorej sa
prispôsobuje nie svojmu prirodzenému tempu, ale tempu celej skupiny a dennému režimu, čo je psychicky aj fyzicky náročná
činnosť, na ktorú nie je každé dieťa ešte pripravené. Neporovnávajte deti navzájom! Doprajte svojmu dieťatku vysporiadať sa s
touto novou situáciou vlastným tempom a buďte mu oporou aj v tom, že mu “nepriložíte” aj Vaše citové rozpoloženie z novej
udalosti (i keď vieme, že aj pre Vás je to ťažké), ale ho povzbudzujte! Veríme, že spoločnými silami s optimizmom to ľahšie
zvládnete/zvládneme
Tešíme sa!
Kolektív MŠ Ďurčiná

