Mateřská škola Háj ve Slezsku, p.o.

Co potřebuje Vaše dítě při docházce
do mateřské školy?
V šatnách má každé dítě svou přihrádku, kde si bude odkládat své věci
a také náhradní oblečení, které bude mít v kapsáři k dispozici pro případ potřeby.
Vaše dítě potřebuje:














Bezpečnou obuv na přezutí do třídy i na pobyt venku.
Tepláky do třídy nebo děvčata sukýnky, legíny apod.
Ponožky – pro denní převlékání do tříd zejména v zimních měsících, kdy děti přicházejí
z domu do školky v punčocháčích. Ve třídách je teplo, proto doporučujeme, aby se ráno při
příchodu do školky děti převlékly do ponožek a učitelky pak dohlédnou, aby všechny děti byly
na vycházku opět převléknuté do punčocháčů.
Náhradní oblečení – spodní kalhotky (slipy), ponožky, punčocháče, tričko, případně kalhoty
nebo tepláky. Toto oblečení budou mít děti k dispozici ve svých kapsářích ve své přihrádce
v šatně pro případ potřeby. Např. při promočení na vycházce, při nenadálém pomočení, polití,
pomokření při umývání atp. Takových situací bývá ve školce mnoho.
Starší oblečení na zahradu – kalhoty nebo tepláky, svetr nebo bundu nebo celou soupravu,
sportovní obuv a také gumáky. Prosíme vás, rodiče, dejte svému dítěti takové věci, které se
mohou ušpinit! Oblečení, které má dítě do třídy, nedáváme dětem na zahradu, protože by pak
bylo po zbytek dne ve školce v tomto špinavém oblečení od písku atp.
Vycházka – dětem oblékáme oblečení, ve kterém přišly ráno do MŠ.
Když chodíme s dětmi na vycházky po vesnici, děti se potřebují proběhnout, zahrát si hru,
uvolnit se, proto se stává, že si děti své oblečení ušpiní. Je dobré s tím počítat!! (Hlavně
v případě, že hned vyrážíte do města apod.).
Pyžamo – pro děti, které odpočívají.
Zubní kartáček – děti si čistí zuby vždy po obědě a v současné době již nepoužívají pastu.
Denně čistý kapesník nebo dostatek papírových kapesníků.

Na začátek docházky přineste do mateřské školy věci osobní potřeby:
2 balíčky (po 10 ks) papírových kapesníků (zůstávají ve třídě) a podepsaný zubní
kartáček (zubní pasty již nepoužíváme).
Ostatní potřeby mají děti v MŠ.

Hračky z domova si děti nosí jen po domluvě s učitelkami
na třídách.
(Pořádáme tzv. Dny hraček, Hračkové pondělí
informativní schůzce).

– více na

Prosíme Vás, rodiče, OZNAČTE – PODEPIŠTE SVÝM DĚTEM VŠECHNO OBLEČENÍ
A OSOBNÍ VĚCI. ZEJMÉNA PYŽAMA!!!! Stačí alespoň iniciály. NUTNÉ!!!! Děkujeme.
(Mnohé věci jsou stejné, děti si je nepoznají, při přivádění a odvádění dítěte se střídá více rodinných
příslušníků, takže ani neví, co má jejich svěřenec právě v daný den oblečeno  ).

Co by mělo Vaše dítě
znát a umět
při příchodu
do naší mateřské školy?
Vaše dítě k nám přichází z úzkého kruhu rodiny, kde
jsou rodiče, případně i prarodiče a všichni doma
pečujete o své dítě s láskou. Ve školce, v kolektivu svých vrstevníků, se Vaše dítě možná poprvé
setkává se společenstvím dětí a „dospěláků“ bez svých nejbližších. Tento přechod je pro dítě velmi
náročný, protože bude muset zvládat spoustu věcí samostatně, bez maminky, tatínka, babičky,
dědečka, ….apod.
Ve třídě se sejde skupina dětí smíšeného věku, kde jsou ve třídě děti již starší a ty už vědí, co a jak a
rády svým novým kamarádům pomůžou. Pro všechny děti ve třídě, kterých je až 25, je k dispozici část
dne pouze jedna učitelka, která pečuje o všechny tyto děti a nemůže stihnout to, co obstarává celá
rodina pro své třeba jediné dítě.

Aby vaše dítě bez problémů zvládlo předškolní vzdělávání,
je vhodné, aby umělo základní hygienické, společenské
a kulturní návyky a dovednosti a to:










Samostatně používat WC ( použití toal.papíru, spláchnutí)
Samostatně se umývat – pustit si vodu, použít mýdlo – v MŠ máme dávkovače, utírat se
do svého ručníku
Samostatně používat kapesník
Samostatně se svlékat, oblékat – přiměřeně věku
Samostatně jíst – mladší děti používat lžičku, pít z hrníčku, umět si přinést a odnést jídlo,
starší děti používat příbor
Umět si za sebou uklidit hračky, osobní věci atp.
Společenské chování: umět požádat o pomoc – poprosit, umět poděkovat za pomoc,
obsluhu atp., umět pozdravit při příchodu, při odchodu atp.
Respektovat pokyny dospělého
Ovládat základní pravidla, co se smí a co se nesmí: chování v silničním provozu, mezi dětmi
– neubližovat si atp.

Zvládání těchto základních dovedností u dítěte je záležitostí
rodiny.
Nedělejte za dítě to, co zvládne samo.
Věřte, že čím bude Vaše dítě samostatnější, tím snazší bude mít pobyt ve školce.

Naše motto: „Šťastné dítě a spokojený rodič “
Těšíme se na Vás!
Za všechny kolegyně Mateřské školy Háj ve Slezsku, Alice Hranošová, ředitelka

