Przedmowa do Dzienniczka nauki języka

Szanowni Rodzice,
od dziś Państwa dziecko część dnia będzie spędzało u nas. Na pewno będzie się tu czuło
dobrze i nauczy się wielu rzeczy. Przykładamy wielką wagę do optymalnego wsparcia
Państwa dziecka. Do naszych zadań należy regularna obserwacja postępów Państwa dziecka
oraz ich stałe dokumentowanie.
Szczególnie ważnym aspektem jest rozwój językowy.
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do dokładnego zapoznania się z niniejszym Dzienniczkiem
nauki języka.
Dzienniczek ten będzie towarzyszył Państwa córce lub synowi aż do dnia rozpoczęcia szkoły i
będzie zapełniał się coraz to nowymi wpisami. Mogą to być zdjęcia, wypowiedzi Państwa
dziecka, historyjki lub inne elementy, na przykład rysunki, wybrane przez Państwa dziecko i
wklejone do dzienniczka.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wiele dzieci jest bardzo dumnych ze swojego
dzienniczka nauki języka.
Z zainteresowaniem go przeglądają i chętnie pokazują rodzicom i przyjaciołom. Dzienniczek
nauki języka należy do dziecka i zabierają go Państwo ze sobą, gdy dziecko przechodzi do
innej placówki lub ją opuszcza.
W Dzienniku nauki języka na bieżąco dokumentujemy przede wszystkim rosnące
kompetencje językowe Państwa dziecka. Dokumentację tę nauczyciel przedszkolny będzie
prowadził we współpracy z dzieckiem.
Dokumentacja taka daje obraz mocnych stron i preferencji Państwa dziecka, a także udziela
wskazówek, w jaki sposób można tę wiedzę wykorzystać do wspierania indywidualnych
zdolności językowych dziecka. Z upływem czasu Dzienniczek sam stanie się okazją do rozmów
z Państwem i Państwa dzieckiem.
Abyśmy mogli w jak największym stopniu wspierać Państwa dziecko, musimy prosić Państwa
o pomoc. Jako rodzice są Państwo dla nas ważnymi partnerami. Nikt nie zna Państwa dziecka
lepiej niż Wy sami. Dlatego cieszymy się na współpracę – także z nadzieją na jak najlepszy
rozwój zdolności językowych Państwa dziecka. Przed przyjęciem dziecka pod naszą opiekę
przeprowadzimy z Państwem rozmowę wstępną w celu poznania Państwa dziecka. W
późniejszym czasie będziemy zapraszać Państwa także do regularnych rozmów na temat
rozwoju jego rozwoju.
W Dzienniczku nauki języka znajdą Państwo dwa małe symbole. „Kłódka” jest wskazówką, że
opatrzone nim strony należy usunąć z Dzienniczka i przechowywać w osobnym, zamkniętym
miejscu. „Książka” natomiast wskazuje główny motyw, którym posługuje się nauczyciel
przedszkolny w ramach Dzienniczka.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i porozmawiamy o Państwa dziecku.
Z góry cieszymy się na Państwa zainteresowanie.
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