LAPSEVANEMALE LISAINFO :







Lepingut sõlmima tulles võtke kaasa lapse isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass) ning
vajalik on ka tõend pere-ja vajadusel eriarstilt.
Registreerimisavalduse laekumisel võtame Teiega esimesel võimalusel ühendust.
Kui meil on vaba kohta pakkuda, kutsume Teid endale külla! Soovime perega tuttavaks saada
ja oma maja ning eluolu tutvustada. On väga tähtis, et pere ja lasteaed lähtuvad samadest
kasvatusväärtustest - et laps saaks tunda end lasteaias õnnelikuna ja turvaliselt.
Meile külla tulles anname Teile põhjaliku ülevaate meie maja tavadest ja tegemistest.
Dokumentidest soovime näha tõendit perearstilt, vajadusel ka eriarstilt lapse tervise kohta.

LAPSE LASTEAIATEE ALGUSES ON HEA TEADA !

















Kõige-kõige tähtsam on see, et lapsevanem ISE on valmis last lasteaeda jätma. Seega:
vanema positiivsus, usaldus lasteaia vastu ja lapse julgustamine tagavad sujuva sisseelamise
lapse lasteaia-ellu.
Harjutage mudilast varakult lasteaia päevakavaga, et ka kodused söögi-ja puhkeajad käiksid
samas rütmis - sisseelamise ladusus on paljuski seotud väikesele olulise - tuttava päeva
rütmiga.
Varuge lasteaiaga harjutamise perioodiks aega. Kohe päris palju aega, sest lasteaiatee
alguses on lapsel parem olla lasteaias pool päeva korraga. Päevad pikenevad tasahilju
vastavalt lapse kohanemisvõimele - mõnel lapsel on selleks vaja päeva, teisel nädalat,
kolmandal kuud.
Varuge kannatlikku meelt. Seda mõistmaks, et lapse elus toimub lasteaeda tulles suur
muutus, mille üle laps ei pruugi rõõmustada: uus keskkond, palju uusi inimesi...
Tea, et lapsele loob lasteaias koduse turva- ja kindlustunde tema kodune lemmik - kaisukas
või muu tähtis lelu.
Et laps ennast kogu päev jooksul mugavalt tunneks, on tal vaja asjakohaseid riideid. Eelkõige
selliseid, millega saab igasuguseid mänge mängida ja mis võivad hoogsas mängus ka
määrduda.
Et jalad oleksid hästi hoitud, on vajalikud vahetusjalatsid.
Et päevauni tuleks kiiresti ja oleks hea, on abiks magamisriided.
Et sportida oleks mugav, on abiks spordiriided.
Et iga ilmaga saaks õues mütata, on sellekski vastavalt aastaajale omad riided... sest nagu
vanarahva tarkuski ütleb - ei ole halba ilma, on valed riided. Meie lapsed võiksid omada neid
õigeid, siis paistab meil iga päev päike :)
Küsimuste korral teadke, et Teid on alati kuulamas ning nõustamas meie rühmaõpetajad.

