PRAKTIŠKI PATARIMAI
TĖVELIAMS, KURIŲ VAIKUČIAI
PRADĖS LANKYTI DARŽELĮ
,
[Undertittel]

Velkommen til barnehage!

Vieta darželyje:
Kai vaikui paskiriama vieta darželyje, pasiūlymas galioja iki tol,
kol jis pradeda eiti į mokyklą arba tol ,kol tėvai atsisako tos vietos.

Pradžia:
Jūs gausite atskirą laišką , kuriame nurodoma, nuo kada ir į kokią
grupę vaikas pateko .Pradžioje vienas iš tėvų /globėjų turėtų būti
su vaiku darželyje.Jūs sutarsite su grupės auklėtoja , kiek laiko
reikia vaikui būti darželyje.
Kai kurie darbdaviai duoda tėvams apmokamas laisvas dienas.
Apie tai turite patys pasikalbėti su darbdaviu.
Leiskite vaikams atsinešti žaislą, čiulptuką ar kitus daiktus,kuriuos
jie mėgsta. Darželis labai norėtų sužinoti ,kas jūsų manymu yra
svarbu jūsų vaikui.
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Pristatymas ir pasiėmimas iš darželio:
Praneškite vienam iš darbuotojų ,kai atvežate vaiką ir kai
pasiimate. Skirkite laiko pokalbiui su personalu ir paklauskite to,
kas jums svarbu.Svarbu informuoti ,jei kas nors kitas, bet ne
tėvai pasiims vaiką.

Neatvykimas į darželį/ laisva diena :
Darželiui reikia pranešti, kai vaikas neatvyks dėl ligos, laisvos
dienos ar atostogų .

Atostogos:
Visi vaikai turi atostogauti vasarą.

Sergantis vaikas:
turi būti namie.Jei vaikas suserga darželyje, susisiekiama su
tėvais. Daugiau skaitykite čia : www.fhi.no.

Rūbai ir reikmenys:
Vaikai ir suaugusieji tam tikrą laiką būna lauke kiekvieną dieną ir
jiems reikalingi drabužiai tinkantys bet kokiam orui. Kiekvienas
vaikas rūbinėje gauna savo lentyną ,kurioje gali laikyti savo rūbus.
Patys tėvai palaiko tvarką.
Tėvai privalo pasirūpinti drabužių keitimu pagal sezoną.
Žiūrėti atskirą praktiškos aprangos ir reikmenų sąrašą .
Avalynė patalpoje:

Vaikams rekomenduojama nešioti šlepetes ar sandalus darželio
patalpose. Ant visų drabužių ir avalynės turi būti vaiko vardas
( taip pat ant lietaus aprangos, aulinukų, kumštinių pirštinių,
apatinių drabužių ir kojinių).
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Maitinimas:
Maistas darželyje turi būti sveikas ir maistingas, jame turėtų būti
mažai cukraus .Vaikų maisto dėžutėse neturėtų būti sulčių ir
saldžių kepinių.
Svarbu informuoti darželį, jei yra ypatingų su maistu ir gėrimais
susijusių aplinkybių .

Gimimo dienos šventimas :
Tradicija, kad darželio darbuotojai ruošia gimtadienio šventes.
Kiekviename darželyje tai daroma savaip .

Galimybė gauti vertėją darželyje :
Darželis gali užsakyti vertėją per vertimo tarnybą. Kartais
pradžioje svarbu turėti vertėją, kad darbuotojai ,vaikas ir tėvai
būtų tikri, kad supranta vienas kitą . Peržiūrėkite ir pamokykite
vaiką naudingų žodžių pradedant eiti į darželį .Tai yra tam, kad
pradžioje būtų lengviau suprasti vaiko poreikius.

Darželio darbo planai:
Visi darželiai turi savo metinį planą, kurį gauna tėvai . Planuose
pasakojama apie vaiko saugumą, priežiūrą ,o taip pat ką vaikas
patirs ir išmoks .Visuose darželiuose dirba išsilavinę darbuotojai
,kurie gali užtikrinti gerą darželio veiklą.

Informacija apie darželius Nes :
Visi darželiai turi internetą ir savo tinklalapį . Informaciją apie
visus darželius rasite Nes savivaldybės (Nes kommune)
internetiniame tinklalapyje.
https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nes/
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Persirengimui darželyje praktiška turėti šiuos
drabužius :
•
•
•
•
•

2 apatinės kelnaitės ar bodžiai
2 kelnės
2 megztukai
2 poros kojinių
Sauskelnės ir priežiūros tepalas, jei aktualu

+ Žiemai:

•
•
•
•

2 pėdkelnės/ šiltos apatinės kelnės
1 pora kumštinių pirštinių( papildomai )
1 pora vilnonių kojinių( papildomai)
1 kepurė (papildomai)

+ Vasarai:

•
•

Šortai /suknelė
2 marškinėliai , trumpomis rankovėmis megztinukai

Lentynoje rasime lauko rūbus dienai

•
•
•
•
•

Fleece audinio /vilnoniai rūbai
Kepurė
Kumštinės pirštinės
Vilnonės kojinės
Šalikas-mova/ mufta ant kaklo

Papildoma vieta:

•
•
•
•

Lietaus apranga
Kombinezonas/ striukė pagal metų laiką
Avalynė pagal metų laiką
Neperšlampami aulinukai

Tiems ,kas miega lauke:

•
•
•
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Nuosavas vaik. vežimėlis (ne visiems darželiams galioja)
Storas miegmaišis ar odinis, šiltas apklotas , žiemai
Plonas miegmaišis ar apklotas , vasarai
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•
•
•
•
•

Nepritvirtinti vežimėlio diržai
Fleece audinio megztinis/ striukė/ miegojimo rūbas
Plona kepurė
Plonos kumštinės pirštinės
Čiulptukas/ arba kažkas panašaus, kas padeda užmigti

Naudingi žodžiai , kuriuos reiktų išmokti prieš
pradedant eiti į darželį :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hei= labas
Ha det= sudie , viso
Spise= valgyti
Sulten= alkanas
Drikke=gerti
Tørst=ištroškęs
Vann=vanduo
Mat=maistas
Tisse=šlapintis/ Bæsje=kakoti/ gå på do=eiti į tualetą/
skifte bleie=keisti sauskelnes
Vaske hender=plauti rankas
Mamma & pappa=mama ir tėtė
Leke=žaisti
Leke inne=žaisti viduje
Sove=miegoti
Gå ut= eiti į lauką
Leke ute =žaisti lauke
Kle på seg=apsirengti
Kle av seg=nusirengti

Nes kommune
Rådhusgata 2, 2150 Årnes
Telefon: 66 10 40 00
E- post: postmottak@nes- ak.kommune.no
www.nes.kommune.no
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