
Шкільний округ Mukilteo 

Інформація для батьків про дитячий садок, який працює повний робочий 

день 

 

Шкільний округ Mukilteo пропонує всім учням дитячий садок, який працює повний робочий день.  У кожному 

класі гарантується високоякісне навчання, яке не тільки надає знання з основних академічних дисциплін, але й 

відповідає соціальним і емоційним потребам дітей, розвиває їхні творчі здібності та практичні навички, а також 

задовольняє потреби дитини для її розвитку як цілісної особистості.  Методики, які відповідають особливостям 

розвитку, зосереджуються на унікальних навчальних потребах дитини незалежно від того, чи відвідувала дитина 

заклад для раннього навчання, чи йде до школи вперше. 

Учні проходитимуть навчання у своїй школі за місцем проживання або в центрі дошкільної підготовки Pathfinder.  

Напрямки навчання для учнів дитячого садка, які відвідуватимуть центр дошкільної підготовки Pathfinder, 

повідомлятимуться батькам щовесни під час реєстрації до дитячого садка. 

 

Головні принципи високоякісного дитячого садка 

У програмі, запропонованій для дитячого садка, були дотримані рекомендації штату Вашингтон щодо створення 

всебічної, високоякісної навчально-виховної програми, яка відповідає індивідуальним характеристикам кожної 

дитини. Для підтримки учнів працівники освітньої галузі та батьки мають керуватися зазначеними нижче 

принципами. 

 Сім’я – це найперший і найважливіший учитель дитини. 

 Співпраця між сім’ями, школами та громадами підтримує ріст і розвиток кожної дитини. 

 Усі діти талановиті та мають здібності до навчання. 

 Діти стають успішними, коли вони мають міцні стосунки з дорослими, отримують підтримку безпечного, 

позитивно налаштованого середовища, яке відповідає віку дитини, коли діти граються, одночасно 

навчаючись, і коли є рівновага між свободою дій і дисципліною. 

 Діти найкраще за все засвоюють знання, коли беруть активну участь у процесі навчання та мають 

можливість навчатися шляхом пізнання світу, взаємодії з іншими, розвитку творчих здібностей, 

вирішення проблем, спілкування та ігор. 

 Високоякісна програма дитячого садка забезпечує відповідні особливостям розвитку дитини, академічно 

різносторонні навчальні можливості, які є золотою серединою між заохоченням ініціатив дитини та 

настановами вчителя. 

 Високоякісна програма дитячого садка розпізнає та підтримує відмінності в потребах, навичках і 

здібностях дітей у процесі їх розвитку як окремих особистостей. 

 Дитячий садок – це перехідний етап, місток, що поєднує раннє навчання та систему K-12. 

 Розробники високоякісних програм для дитячого садка розуміють особливості розвитку дитини та мають 

відповідний педагогічний досвід, що дозволяє ефективно підтримувати вчителів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Знайомство з вами 

Протягом перших трьох днів навчання вчителі дитячого садка проводитимуть збори для знайомства з учнями та 

батьками.  Мета зборів – допомогти вашій дитині успішно адаптуватися до дитячого садка.  Ви та ваша дитина 

матимете можливість познайомитися з учителем, зможете поставити запитання та повідомити важливу 

інформацію, яка стосується вашої дитини, як-от: 

 Види діяльності, які подобаються вашій дитині. 
 Ваші спільні сімейні види діяльності. 

 Що заспокоює вашу дитину, коли вона засмучена, сердита чи сумна або коли опиняється в новій для себе 

ситуації. 

 Яким чином ваша дитина найкраще навчається. 

 Важливі люди в житті вашої дитини. 

 Стан здоров’я вашої дитини або інші відомості, які дають змогу дитині безпечно навчатися у школі. 

 

Навчальна програма дитячого садка з повним робочим днем 

Учителі дитячого садка використовують адаптовану для округу навчальну програму з академічних дисциплін: 

читання, письма, математики та природничих наук.  Ця навчальна програма ґрунтується на дослідженнях і 

відповідає навчальним стандартам штату Вашингтон. 

 

Вимоги до фінансованого штатом дитячого садка з повним робочим днем 

До критично важливих компонентів програми високоякісного дитячого садка, який працює повний робочий день, 

належать такі: 

1. програма має включати щонайменше тисячу навчальних годин; 

2. навчальна програма має бути насиченою, різносторонньою та допомагати учням 

a. розвивати первинні навички з таких академічних дисциплін, як читання, математика й письмо. 

b. розвивати різні комунікативні навички. 

c. засвоїти знання вміння з природничих, соціальних дисциплін, мистецтва, охорони здоров’я, 

фізичного виховання й будь-якої міжнародної мови (крім англійської). 

d. набути навичок великої та дрібної моторики. 

e. набути соціальних і емоційних навичок, зокрема успішно брати участь у навчальній діяльності як 

індивідуально, так і в групах. 

f. навчатися через практичний досвід; 

3. забезпечити навчальне середовище, яке відповідатиме особливостям розвитку дитини, і сприяти розвитку 

творчих здібностей; 

4. підтримувати міцний зв’язок і обмін інформацією з учителями школи раннього навчання; 

5. брати участь у заходах із підготовки до засвоєння програми дитячого садка разом з учителями школи 

раннього навчання та батьками; 

6. здійснювати керування переліком навичок і вмінь учнів дитячих садків штату Вашингтон (WaKIDS). 

Рік навчання в дитячому садку – це чарівний етап розвитку дитини.  Глибоке розуміння етапів розвитку дитини 

допомагає працівникам освітньої галузі створити середовище, яке забезпечує цікаві, значущі й актуальні 

навчальні можливості. Ця база знань підтримує успішне навчання дітей у дитячому садку та забезпечує підґрунтя 

для подальшого успіху. 

Кожна дитина зростає та розвивається власними темпами.  Між учнями одного класу може бути дуже велика 

різниця.  Розуміння загальних та індивідуальних навчальних потреб усіх учнів у класі дає змогу вчителю 

дитячого садка успішно підтримувати вміння та навички кожної дитини. 

 



Рекомендації штату Вашингтон щодо раннього навчання та розвитку 

Рекомендації штату Вашингтон щодо раннього навчання та розвитку, створені в результаті спільної роботи 

професіоналів у сфері раннього навчання, громад і культурних організацій, надають інформацію батькам і 

працівникам освітньої галузі про розвиток дітей від народження до третього класу. 

Теми рекомендацій 

 Я, моя сім’я та культура. 

 Побудова стосунків. 

 Тактильне, зорове, слухове сприйняття та пізнання світу за допомогою руху. 

 Здорове зростання. 

 Спілкування (грамотність). 

 Пізнання світу навколо мене. 

Ці рекомендації щодо раннього навчання та розвитку, над якими ретельно працювали, щоб охопити та врахувати 

всі відмінності серед дітей, є корисним знаряддям для батьків і допомагають зрозуміти етапи розвитку дитини.  

Рекомендації можна завантажити на веб-сторінці:  http//www.k12.wa.us/EarlyLearning/Guidelines.aspx. 

Для отримання додаткової інформації про дитячий садок, який працює повний робочий день, можна 

завантажити посібник про відповідні дитячі садки штату Вашингтон за адресою:  

http://www.k12.wa.us/EarlyLearning/pubdocs/WAFull-dayKGuide-January2016.pdf. 
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Підготовка до дитячого садка з повним робочим днем 

Як допомогти дитині підготуватися до відвідування дитячого садка з повним 

робочим днем? 

Усі діти унікальні, оскільки зростають у різних середовищах і мають відмінний досвід.  Важливо 

відзначити, що діти навчаються з різними темпами.  Одна навичка може датися дитині легко, тоді як для 

засвоєння іншої може знадобитися більше практики.  Батьки можуть допомогти своїй дитині засвоїти 

різні навички вдома. Для цього потрібно читати дитині, допомогти їй написати своє ім’я, порахувати 

предмети, назвати літери та звуки, фігури, використовувати ножиці та розмовляти з дитиною про речі, 

які їй подобаються (наприклад про книжки, родину, домашніх тварин).   

Зазначені нижче ідеї для допомоги вашій дитині взято з рекомендацій щодо раннього навчання та 

розвитку, над якими ретельно працювали, щоб охопити та врахувати всі відмінності серед дітей.  Ці 

рекомендації є корисним знаряддям для батьків, що допомагає зрозуміти етапи розвитку дитини.  Їх 

можна завантажити на веб-сторінці:  http//www.k12.wa.us/EarlyLearning/Guidelines.aspx. 

 

Я, моя сім’я та культура 

 Поділіться зі своєю дитиною інформацією про вашу сім’ю та культурні традиції, звичаї, 

повсякденні справи й заняття.  Поясніть, чому вони є важливими, і долучіть до них свою дитину.  

 Навчіть свою дитину допомагати і піклуватися про молодших дітей. 

 Визначте запитання й інтереси дитини та допоможіть відповісти на них.  Знайдіть в Інтернеті 

книги або інформацію на пов’язані теми. 

 Допоможіть дитині зрозуміти її емоції та емоції інших людей. 

 Заохочуйте зусилля дитини щодо виконання завдання. 

 Грайте з дитиною в ігри, які розвивають пам’ять. 

 

Побудова стосунків 

 Забезпечте можливості вашій дитині гратися з іншими дітьми. 

 Заохочуйте свою дитину слухати інших. 

 Розкажіть дитині, що в різних середовищах є різні правила побудови стосунків і поведінки. 

 Обговоріть випадки, коли необхідно ділитися речами (наприклад їжею, іграшками, речами та 

обладнанням на ігровому майданчику).  Заохочуйте дитину робити все по черзі. 

 Заохочуйте позитивне ставлення до тварин і виховуйте в дитині повагу до них. 

 Дозвольте своїй дитині самостійно вирішувати проблеми, підтримуючи її. 

 

 

 

 



 

Тактильне, зорове, слухове сприйняття та пізнання світу за допомогою руху 

 Забезпечте своїй дитині можливість бути фізично активною щодня. 

 Заохочуйте свою дитину виконувати різні фізичні вправи, зокрема стрибати, бігати, стрибати на 

скакалці, робити нахили і розтягування, крутитися, балансувати (йти по прямій лінії) та котити, 

кидати й відбивати м’яч. 

 Танцюйте під музику, грайте в ігри на імітування та фантазуйте. 

 Забезпечте дитину папером, маркером або олівцями, щоб дитина могла писати своє ім’я, літери 

або малювати. 

 Нагадуйте своїй дитині, що для доброго засвоєння чогось нового потрібна практика.  Будьте 

поруч, коли дитина намагається виконувати складне завдання. 

 Називайте разом із дитиною п’ять відчуттів і говоріть про те, як саме вони допомагають. 

 

Здорове зростання 

 Намагайтеся дотримуватися одного розпорядку дня або графіка для своєї дитини. 

 Обов’язково забезпечте своїй дитині достатній сон. 

 Заохочуйте дитину чистити зуби двічі на день. 

 Змушуйте дитину мити руки. 

 Заохочуйте дитину пити воду протягом дня.   

 Регулярно обстежуйте дитину в лікаря та стоматолога. 

 Розповідайте дитині про техніку безпеки.   

 Заохочуйте дитину приймати рішення щодо гри та навчання. 
 

Спілкування (грамотність) 

 Разом грайте у словесні ігри, співайте пісні, танцюйте й придумуйте римовані вирази. 

 Спілкуйтеся з дитиною протягом дня.  Слухайте, що розповідає дитина, відповідайте та 

заохочуйте дитину робити те саме. 

 Щодня читайте дитині.  Ставте запитання до прочитаного та обговорюйте його.  

 Просіть дитину вибрати та написати її ім’я. 

 Допомагайте дитині практикуватися вимовляти алфавіт і визначати літери та звуки з книжок або 

журналів. 

 Допомагайте дитини писати її ім’я.   

 Допомагайте дитині рахувати до 100 та писати цифри. 

 Тренуйтеся рахувати автомобілі певного кольору, коли ви їдете кудись. 

 Допоможіть дитині вивчити місяці року. 

 Розповідайте про різні фігури та розміри, порівнюючи предмети. 

 Грайте в карткові або настільні ігри з дитиною. 

 Досліджуйте довкілля та розповідайте про камені, рослини, комах і природу. 

 Допоможіть дитині зрозуміти місце проживання та її оточення. 

 Заохочуйте дитину проявляти себе за допомогою малювання, танців, рухів або музики. 


