Milí rodiče,
v prvním týdnu bude mít dítě zvláštní režim, aby si zvyklo, chtěli bychom mu v tom co
nejvíce pomoci.
Prosíme, aby si jeden z rodičů vyhradil pro tuto dobu čas, který stráví s dítětem. Bude mu po
oporou a také se sám seznámí s podmínkami, ve kterých bude jejich dítko trávit část týdne.
Také Vás prosíme o pochopení, že se chceme věnovat všem dětem se stejnou láskou a péčí,
proto očekáváme, že rodiče budou respektovat náš společný rytmus a zůstanou spíše tichými
pozorovateli, kteří dodávají jistotu svou přítomností. Velmi pomůže, když dítě předem
seznámíte s tím, co ho ve školce čeká.

Adaptační týden
První týden si dítě s sebou donese batůžek, v něm pláštěnku, papírové kapesníky, pití a v
krabičce vhodnou svačinku v přiměřeném množství. Dále náhradní oblečení a obutí podle
doporučení (- viz. příloha) a podle aktuálního počasí. Ve čtvrtek ještě navíc vlastní jídelní
misku a lžičku.

PONDĚLÍ / rodiče se zúčastní celého programu
8:30 - 8:45
9:00

Příchod dětí a rodičů.
Začíná ranní kruh - jsou přítomni všichni. Zúčastní se děti i rodiče.
Po té následuje malá svačina přinesená z domova.
Po svačince půjdeme všichni společně do lesa.
11:00 - 11:30 Odchod nových domů na oběd
(11:30 - 12:00 příp. prostor pro dotazy)

ÚTERÝ / rodiče se zúčastní druhé části programu
8:30 - 8:45

Příchod dětí a rodičů. Rodič předá dítě, uloží věci a rozloučí se. Ujistí dítě, že
se za ním za chvíli vrátí.
9:00
Ranní kruh - jsou přítomny všechny děti bez rodičů. / Rodiče na nás
počkají na smluveném místě.
Po uvítacím kruhu přijdeme za rodiči, následuje vycházka do lesa spolu s
rodiči. Zde také posvačíme. / V případě velmi nepříznivého počasí pozveme
rodiče do školky a budeme svačit ve stanu (v zimě vždycky).
11:00 - 11:30 Odchod domů na oběd
(příp. 11:30 - 12:00 prostor pro dotazy)

STŘEDA / rodiče se nezúčastní programu, ale přijdou pro děti brzy
8:30 - 8:45

Příchod dětí a rodičů. Rodič předá dítě, uloží věci a rozloučí se. Ujistí dítě, že
se za ním vrátí.
9:00
Ranní kruh - měli by být přítomny všechny děti bez rodičů.
Svačina ve školce.
Procházka lesem bez rodičů.
11:00
Rodiče si vyzvednou děti včas, aby nemusely čekat.
Odchod domů na oběd.
(příp. 11:00 - 11:30 prostor pro dotazy)

ČTVRTEK / rodiče se nezúčastní programu, vyzvednou si děti hned po obědě
8:30 - 8:45

Příchod dětí a rodičů. Rodič předá dítě, uloží věci a rozloučí se. Ujistí dítě, že
se za ním vrátí.
9:00
Ranní kruh - jsou přítomny všechny děti bez rodičů.
Svačina ve školce.
Procházka lesem bez rodičů.
11:30
Oběd ve školce
12:00
Vyzvedávání dětí. Rodiče počkají u branky, přijdeme pro ně hned, jakmile
ukončíme oběd.
(příp. 12:00 - 12:30 prostor pro dotazy)

Následující týden
Tento týden už bude dítě chodit pravidelně podle rozpisu a bude ve školce spát, donese si tedy
spacák, příp. malý polštářek nebo hračku. Dostane oběd a odpolední svačinu.
Prosíme, přicházejte pro děti v časovém rozmezí 14:30 - 15:00, aby jste byli u dětí hned po
probuzení. Během prvního týdne se s Vámi ještě dohodneme na podrobnostech. ***

*** Důležité je vzájemné pochopení a společná snaha vytvořit pro děti zázemí, kde se budou
cítit bezpečně. Do společenství, které tvoří rámec naší lesní školky jste zahrnuti i Vy,
rodiče. Postupné budovaní důvěry nám umožní dobrou spolupráci s rodinou a dítěti tím
poskytne nerušený prostor pro jeho vývoj.

