
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Діти та школа, Культура, Молодь та дозвілля 

Важливо знати про 
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МУНІЦИПАЛІТЕТ ГЕНТОФТЕ 
                     ДІТИ ТА ШКОЛА, КУЛЬТУРА, МОЛОДЬ ТА ДОЗВІЛЛЯ



Шановні батьки 

В цій листівці ми надамо вам коротку 

інструкцію про можливості догляду за дітьми 

в Гентофте і про те як ви можете сприяти 

гарній та легкій адаптації вашої дитини в 

дитячому закладі.  

Існує декілька видів дитячих 
закладів: 

• Ясельки призначені для дітей від півроку 

до 3 років. 

• Яслі у власному домі вихователя для дітей 

від півроку до 3 років 

• Дитячі садки призначені для дітей у віці 3-6 
років. 

• Змішані заклади, які мають як яслі, так і 
дитячі садки.
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Гарний початок для вашої дитини 

Перш ніж ваша дитина почне ходити в 

заклади дошкільного виховання, треба 

зосередитися на наступному: 

 
• Самостійність 

Ми рекомендуємо, щоб на час початку 

відвідування садочку ваша дитина самостійно 

вже пила з чашки без кришки і їла ложкою або 

виделкою, або намагалася це робити. Також  

рекомендуємо заохочувати дитину самостійно 

ходити або повзати залежно від віку. 

 
Розмовляйте з дитиною, тренуйте вимову слів 

(наприклад, більше, їсти, втомлений, молоко) і 

супроводжуючи слова жестами. Це допоможе 

вихователю зрозуміти потреби дитини. 

 
• Догляд іншими дорослими 

Для вашої дитини необхідно мати досвід 

догляду та присипляння (вдень або ввечері) 

будь-ким, крім вас, щоб вона вже мала 

позитивний досвід турботи від інших. 

 
• Засинання без необхідності колисати 

Привчайте вашу дитину засинати в дитячій 

колясці або ліжечку без необхідності колисати 

або рухатись.Це економить багато ресурсів, які 

можна використовувати для інших справ у 

дошкільному закладі.  

 
• Завітайте до закладу дошкільного виховання 

До багатьох закладів дошкільного виховання 

можна прийти батькам і дитині до початку 

відвідування дошкільного закладу, щоб 

побачити і познайомитися з самим закладом, 

вихователями та дітьми. Будь ласка, зв'яжіться 

з вашим закладом, щоб домовитися 

детальніше. 

 
• Вживання твердої їжі 

Перед початком відвідування закладу 

дошкільного виховання дитині корисно і 

необхідно вводити їжу у вигляді каші або твердої 

їжі замість грудного молока або суміші. Якщо у 

вас є сумніви, зверніться до своєї патронажної 

сестри.
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Період адаптації (звикання) 
дитини до відвідування дошкільного 
закладу і співпраця з вами 

Період адаптації зазвичай триває 1-2 тижні. До 

початку відвідування дитиною дошкільного закладу 

вас запросять на зустріч з вихователем, щоб ви 

разом могли обговорити, як найкраще для дитини 

розпланувати період звикання. Зустріч, як правило, 

відбувається за місяць до початку відвідування 

дитиною дошкільного закладу. 

 
Слідкуйте за повсякденним життям вашої дитини 

В пріоритеті вашого дитячого садка лежить співпраця 

та спілкуванню з вами. У цифровому вигляді це 

відбувається через інтернет сторінку BørneGenvej. 

Кожен день ви маєте змогу стежити за дитиною через 

повідомлення, фотографії, щоденники та новини. 

Зворотнім зв'язком ви можете повідомити про хворобу 

дитини або відпустку. Ви можете закачати програму 

як додаток для свого смартфона або планшета. 

 
Усне спілкування також важливе. Тому пам'ятайте, 

що ми завжди раді будь-якій інформації про вашу 

дитину, повідомляйте про це зранку, коли приводите 

її в дитячий садок.  

 
Велике значення для співпраці має ваша 

зацікавленість, не соромтесь запитувати, чому заклад 

організовує роботу та контакт з вашою дитиною, саме 

так, як вони це роблять. 

 
Розмова з батьками 

Вас будуть запрошувати на співбесіду про вашу 

дитину хоча б раз на рік. Розмова зосереджена на 

тому, як вцілому себе почуває дитини та як вона 

розвивається. Також про те, як дитячому закладу 

разом з вами найкраще підтримувати розвиток 

дитини. Якщо вам потрібно, ви можете домовитись 

про зустріч і розмову. 

 
Якщо у дошкільного закладу є сумніви щодо 

самопочуття дитини, з вами буде вестись діалог. 

 
Хвороба 

Загальне правило Міністерства охорони здоров'я 

полягає в тому, що хворим дітям не дозволяється 

приходити в заклади дошкільного виховання. Дитина 

може знову з'являтися лише тоді, коли вона здорова і 

зможе брати участь у звичайних заходах без 

особливої допомоги. Найкращим для дитини буде 

залишатися вдома принаймні добу після того, як 

була температура, оскільки це знижує її ризик 

зараження іншими захворюваннями. 

 

 
Якщо дитина захворіє протягом дня, вихователь з 

дитячого садка зателефонує вам, щоб ви могли 

забрати свою дитину якомога швидше.



Важлива інформація щодо усіх 
закладів дошкільного виховання у 
Гентофте 

У муніципалітеті Гентофте, ваші дошкільні заклади 

працюють над створенням найкращих можливостей 

для розвитку дітей у співпраці з вами. Усі заклади 

зосереджені на: 

 
• Догляд та емоційний зв'язок  

Добрі і теплі стосунки між дорослими та дітьми 

лежать в основі гарного дитячого закладу. Тому 

ваші діти будуть відчувати турботу та емоційний 

контакт індивідуально та в малих групах. Це 

включає в себе індивідуальний підхід до дитини та 

визнання її почуттів.  Турбота, емоційний контакт і 

добрі стосунки - передумови для навчання. 

 
Більшість установ мають вихователя, який був під 

час періоду адаптації, або мають постійну контактну 

особу, яка буде головним відповідальним за вашу 

дитину і діалог з вами. 

 
• Навчання дитини 

Навчання, формою якого є гра, являється 

центральним для дошкільних закладів. Навчання в 

ігровій формі зосереджено на розвиток моторики 

дітей, мови та соціальних та особистих 

компетенцій. Навчання базується з огляду на те, 

що всі діти різні і розвиваються у власному темпі. 

 
• Соціальні навички 

В дошкільному закладі ваша дитина стає 

частиною групи дітей. Тому корисно, щоб ваша 

дитина звикла спілкуватися з іншими дітьми до 

початку відвідування дошкільного закладу, щоб 

зацікавленість до інших дітей була присутня вже 

тоді, коли дитина почне ходити в дитячий садок. 

 
Хороші відносини між батьками в дитячому закладі 

поширюються і на дітей. Наприклад, вітаючись з 

усіма і позитивно висловлюючись про батьків, 

персонал і дітей, ви сприяєте розвитку позитивної 

культури в дитячому садку. 

 
• Здорове харчування та сон 

В основі закладів дошкільної освіти  лежить 

здорове харчування, яке базується на 

рекомендаціях Міністерства харчової 

промисловості та Міністерства охорони здоров’я. 

Що стосується сну, то першочерговим завданням є 

те, щоб дитина спала в міру необхідності, щоб вона 

росла здоровою та мала сили та енергію для гри та 

навчання. 

 
• Структура дошкільних закладів 

Матеріальна база в дошкільних навчальних 

закладах орієнтована на дітей віком від 0-2 роки та 

від 3-6 років. Це стосується як самого закладу так і 

дитячого майданчику. Залежно від кількості дітей та 

часу доби, в кожній групі дітей зазвичай працює 2-3 

дорослих. 

 

 
Якщо мова йде про яслі у приватному будинку 

вихователя, то саме будинок і  при наявності сад, 

забезпечують матеріальну базу для дошкільного 

закладу. Дім і сад схвалені як середовище для 

навчання дітей віком від 0 до 2 років. Тут, як 

правило, дитячі групи складаються з 4 дітей.
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Поради щодо розвитку дитини 

Високоякісний заклад дошкільного догляду 

характеризується пріоритетним залученням та 

підтримкою батьків, щоб батьки могли проводити 

ігри вдома з дитиною. Тому патронажна сестра та 

персонал дошкільного закладу можуть надавати 

поради та обговорювати з вами конкретні 

пропозиції щодо виховної та навчальної 

діяльності. 

 
Тут є більш конкретні поради, які стосуються 

занять з дітьми, ролі батьків у вихованні дітей, 

етапів розвитку різних вікових груп дітей.

 

Ми з нетерпінням чекаємо вас в одному з 

наших закладів дошкільної освіти та будемо 

раді співпраці з вами. 

 
Якщо ви хочете дізнатися більше, зв’яжіться зі своєю 

патронажною сестрою або найближчим дошкільним 

закладом. 

 

 
Щиро ваші 

 
Охорона здоров'я та відділ дошкільної 

освіти у муніципалітеті Гентофте
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