REGULAMIN KLANZOWYCH GRUP ZABAWOWYCH
- Zajęcia odbywają się w środy w godz.16:30 – 18:00 w Przedszkolu nr 6 w Bogatyni.
- Zajęcia płatne z góry za cały miesiąc, 25 zł za jedne zajęcia
na konto PSPiA KLANZA Oddział w Bogatyni,
ul. Warszawska 10/2, 59-920 Bogatynia,
PKO BP S.A. Oddział w Bogatyni,
numer konta: 82 1020 2137 0000 9902 0094 9271
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko opiekuna, grupa zabawowa, miesiąc (np. marzec)
-

Uczestnicy przychodzą 5-10 minut przed rozpoczęciem zajęć (rozpoczęcie zajęć 16.30).
W szatni będzie wyznaczone miejsce dla dzieci i opiekunów.
Wszyscy przebierają buty – dzieci i opiekunowie.
Zajęcia będą odbywać się w sali lub na zewnątrz przedszkola.
Animator prowadzący grupę w przypadku planowanych działań na zewnątrz przedszkola
będzie informował opiekunów podczas zajęć.
- Opiekunowie zabezpieczają dzieciom ubrania na przebranie (dzieci mogą się pobrudzić).
- Opiekunowie przynoszą swoim dzieciom drobny poczęstunek.
- Opiekunowie są aktywni i zaangażowani podczas zajęć. Po zajęciach pomagają posprzątać
salę.
- Opiekunowie zapoznają się z regulaminem KLANZOWYCH GRUP ZABAWOWYCH, podpisują
deklaracje o jego przestrzeganiu.
- O rezygnacji z zajęć należy poinformować organizatorów lub animatora prowadzącego
grupę.
Założenia ogólne zajęć.
 Podążanie za dzieckiem.
 Uważność na dziecko wyrażona dostosowaniem aktywności do potrzeb dzieci,
a nie do scenariusza zajęć.
 Umożliwienie dzieciom doświadczania w sposób dowolny i nieograniczony.
 Ustalenie zasad obowiązujących na zajęciach i trzymanie się ich – jemy przy
stoliczkach, wspólnie sprzątamy salę.
 Zachęcanie rodziców do dania dzieciom przestrzeni do doświadczania.
 Wyważona ilość aktywności – pokazanie rodzicom, że dziecko nie musi (a wręcz nie
jest wskazane) by było ciągle czymś zajęte.
 Ograniczona ilość bodźców.
 Dbanie o bezpieczeństwo.
 Przestrzeganie zasady dowolności udziału w działaniach przez dzieci.
 Opiekun uczestniczy w zajęciach, współtworzy zajęcia.
Schemat zajęć.
 Początek zajęć (10-15 minut). Czas przeznaczony na swobodną zabawę dzieci
oraz oswojenie z salą, rówieśnikami.


Powitanie (10-15min). Piosenka powitalna oraz 2-3 proste zabawy w kole – stała część
zajęć.



Zabawa „główna” (15-20min).Ta część działań będzie różnić się na każdych zajęciach.



Posiłek przyniesiony z domu oraz kawa dla opiekunów (15 min).



Swobodna zabawa.



Wyciszenie. Czytanie książeczki, teatrzyk, opowieść z masażykiem itp.



Pożegnanie. Piosenka lub zabawa.

