
 
 

Інформація для батьків про дитячий садок повного дня 

 
Шкільний округ Мукільтео пропонує всім учням відвідувати дитячий садок повного дня. У кожному класі буде 

забезпечено високоякісний освітній процес, який не тільки пропонує навчання в ключових академічних областях, 

але й задовольняє соціальні та емоційні потреби дітей, дозволяє отримати творчий і практичний досвід, а також 

задовольняє потреби “цілісної дитини”. Практика, що відповідає завданням розвитку, буде орієнтована на 

задоволення унікальних потреб кожної дитини в навчанні, незалежно від того, чи вона брала участь у програмі 

раннього навчання, чи вперше йде до школи. 

 

Учні проходитимуть навчання на дому або в дитячому дошкільному центрі Pathfinder Kindergarten Center. 

Інформація про місця відвідування для вихованців дитячого садка, які відвідуватимуть дитячий дошкільний центр 

Pathfinder Kindergarten Center, повідомлятиметься батькам щовесни під час прийому дітей до дитячого садка. 

 

Керівні принципи роботи висококласного дитячого садка 

 

Програма навчання в дитячому садку повного дня відповідатиме державним директивам зі створення виховної, 

суворої, високоякісної програми, що відповідає індивідуальним особливостям кожної дитини. Наступні принципи є 

керівництвом для персоналу і батьків при наданні підтримки учням: 

• Сім'я - це перший і найважливіший вчитель дитини. 

• Завдяки співпраці між сім’ями, школами та місцевими громадами у кожної дитини є всі можливості для  

  зростання і розвитку. 

• Всі діти є розумними і здібними учнями. 

• Діти успішно розвиваються, коли в них є довірливі стосунки з дорослими, і їх оточує безпечне, позитивне,  

  середовище, яке відповідає їхньому віку і в якому вони можуть бавитись у цільові ігри, а також коли в них    

  є баланс між свободою і дисципліною. 

• Найкраще діти навчаються завдяки активній взаємодії з іншими дітьми і тоді, коли процес навчання   

  здійснюється за допомогою відкриттів, інтерактивних занять, творчості, вирішення проблем, спілкування  

  та ігор. 

• Завдяки якісній програмі навчання в дитячому садку надаються можливості для розвитку та отримання  

  необхідних знань, які гармонійно поєднуються з принципами виховання і педагогічного керівництва. 

• Якісна програма дитячого садка розпізнає та враховує різноманітні потреби, навички та здібності дітей у   

  міру їхнього розвитку як особистостей. 

• Виховання в дитячому садку - це перехідний рік, сполучна ланка між раннім навчанням і системою К-12. 

• Провідні фахівці в області якісних програм дитячих садків мають уявлення про розвиток дитини та  

  забезпечують відповідну навчальну практику для ефективної підтримки педагогів. 

 

Знайомство 

 

Протягом перших трьох днів навчання вихователі дитячих садків призначать конференції для зустрічі з учнями та 

батьками. Основна мета конференції - допомогти вашій дитині плавно адаптуватися до життя в дитячому садку. У 

вас і вашої дитини буде можливість познайомитися з учителем, і ви зможете задавати питання і ділитися важливою 

інформацією про вашу дитину, наприклад: 

 

 

• Заняття, які подобаються вашій дитині 

• Те, що ви робите разом, як сім'я 



• Що заспокоює дитину, коли вона засмучена, зла, журиться або опиняється в незнайомій обстановці 

• Найбільш ефективний спосіб навчання для вашої дитини 

• Важливі люди в житті вашої дитини 

• Медична чи інша інформація, необхідна для забезпечення безпеки вашої дитини в школі 

 

Навчальна програма в дитячому садку повного дня 

 

Викладачі дитячих садків використовуватимуть адаптовану до округу навчальну програму з читання, письма, 

математики та природничих наук. Ця навчальна програма ґрунтується на дослідженнях і відповідає стандартам 

освіти штату Вашингтон. 

 

Вимоги до державного дитячого садка повного дня 

 

Найважливіші складові якісної навчальної програми в дитячому садку повного дня: 

1. Забезпечення як мінімум однієї тисячі годин навчальної програми. 

2. Забезпечення навчальної програми, яка пропонує багатий і різноманітний досвід, що допомагає учням: 

a. Розвивати початкові навички в академічних областях читання, математики та письма; 

b. Розвивати різноманітні комунікативні навички; 

c. Отримувати досвід в галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, а також в галузі 

охорони здоров'я, фізичної культури і міжнародної мови, відмінної від англійської; 

d. Набувати навички великої та дрібної моторики; 

e. Набувати соціальні та емоційні навички, включаючи успішну участь у  навчальному процесі як 

індивідуально, так і в групі; 

f. Набувати знання за допомогою практичного досвіду. 

3. Створення навчального середовища, що сприяє розвитку дитини та стимулює її творчі здібності. 

4. Демонстрація міцних зав’язків і комунікації з постачальниками послуг в області раннього навчання. 

5. Участь у заходах з підготовки до програми дитячого садка спільно з постачальниками послуг в області  

     раннього навчання та батьками. 

6. Адміністрування Вашингтонського реєстру розвитку навичок у дитячому садку (WaKIDS). 

 

Рік у дитячому садку - це чарівна пора в розвитку дитини. Глибоке розуміння розвитку дитини допомагає 

педагогам формувати середовище, яке сприяє створенню захоплюючих, значущих і актуальних можливостей для 

навчання. Ця база знань дозволяє дітям успішно провести рік в дитячому садку і закладає основу для успіху. 

 

Кожна дитина росте і розвивається зі своєю власною швидкістю. Між учнями дитячого садка в одному класі 
можуть бути істотні відмінності. Розуміння загальних та індивідуальних потреб у навчанні всіх учнів у класі 
дозволить вихователю дитячого садка успішно сприяти формуванню в кожної дитини власного фундаменту. 
 
Керівні принципи раннього навчання і розвитку 

Керівні принципи раннього навчання і розвитку, які було розроблено у Вашингтоні на основі спільної роботи 

фахівців в області раннього навчання, а також спільнот і культурних організацій, надають батькам і педагогам 

відомості про дітей від народження і до третього класу включно. 

Серед тем, представлених у керівних принципах, можна виділити наступні: 

 

• Про мене, мою сім'ю і культуру 

• Побудова відносин 

• Дотики, зір, слух і пересування 

• Здоровий розвиток 

• Спілкування (грамотність) 

• Вивчення мого світу 

 

 

Ці керівні принципи раннього навчання і розвитку, які були ретельно розроблені, щоб розпізнавати та поважати 

відмінності між дітьми, є корисним інструментом для батьків, який дозволяє їм зрозуміти етапи розвитку дітей. Їх 

можна завантажити за адресою: http//www.k12.wa.us/EarlyLearning/Guidelines.aspx. 

http://www.k12.wa.us/EarlyLearning/Guidelines.aspx


 

Для отримання більш докладної інформації про дитячий садок повного дня можна завантажити Керівництво 
для дитячих садків повного дня в штаті Вашингтон за адресою: Державний дитсадок повного дня. 
 
 

Підготовка до програми дитячого садка 
 

Як мені допомогти дитині підготуватися до дитячого садка повного дня? 
 
Кожна дитина є унікальною і має різне походження і життєвий досвід. Важливо визнати, що діти вчаться з різною 
швидкістю. Дитина може легко освоїти одну навичку, в той час як інша навичка може вимагати більше практики. 
Батьки можуть допомогти своїй дитині відпрацьовувати багато навичок вдома, просто читаючи їй, допомагаючи їй 
написати своє ім'я, перелічуючи предмети, називаючи букви та звуки, називаючи форми, використовуючи ножиці і 
розмовляючи про те, що йому подобається, наприклад, про книжки, свою сім'ю і домашніх улюбленців. 
 

Наступні ідеї про те, як допомогти вашій дитині, було взято з керівних принципів раннього навчання і розвитку, які 

були ретельно розроблені, щоб розпізнавати і поважати відмінності між дітьми. Це корисний інструмент для 

батьків, який дозволяє зрозуміти стадії розвитку дітей. Його можна завантажити за адресою: Керівні принципи 

штату Вашингтон щодо раннього навчання і розвитку. 

 

 

Про мене, мою сім'ю і культуру 
 

Поділіться з дитиною інформацією про вашу сім'ю і культурні традиції, ритуали, розпорядок дня і  

  діяльність. Поясніть, чому ваша дитина важлива для вас, і зробіть її співучасною до них. 

• Навчіть дитину допомагати у догляді за молодшою дитиною. 

• Визначте питання та інтереси вашої дитини і допоможіть їх дослідити. Знайдіть відповідні книги або  

   інформацію в інтернеті. 

• Допоможіть вашій дитині зрозуміти свої емоції та емоції інших людей. 

• Грайте з вашою дитиною в ігри для тренування пам'яті. 

 

Побудова відносин 
 

• Створюйте для вашої дитини нагоди для гри з іншими дітьми. 

• Спонукайте свою дитину слухати інших. 

• Поясніть вашій дитині, що в різних середовищах існують різні правила взаємин і поведінки. 

• Обговоріть концепцію спільного використання таких речей, як їжа, іграшки, матеріали та дитячі  

   майданчики.  

• Заохочуйте дитину робити щось по черзі. 

• Заохочуйте позитивну поведінку стосовно тварин і вияв поваги до них. 

• Нехай ваша дитина сам вирішує проблеми, спираючись на поради та рекомендації. 

 

 

 

Дотики, зір, слух і пересування 
 

• Дайте вашій дитині можливість щодня займатися фізичною активністю. 
• Заохочуйте дитину до різноманітних занять, таких як стрибки, скачки, стрибки через скакалку, згинання,   
   скручування, розтягування, балансування (ходьба по лінії), катання, кидання і відбивання м’яча.   

• Танцюйте під музику, грайте гру “Йди за лідером” і здійснюйте уявні прогулянки. 

• Тримайте під рукою папір, маркери або крейду, щоб дитина могла писати своє ім'я, букви або малювати   

   картинки. 

• Нагадуйте вашій дитині, що для того, аби навчитися добре робити щось нове, потрібна практика.  

   Залишайтеся поруч, коли він або вона намагається зробити щось складне. 

• Назвіть п'ять чуттів разом з вашою дитиною та обговоріть, як вони можуть допомогти їй. 

https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/early-learning-washington-state/state-funded-full-day-kindergarten


 

 

Здоровий розвиток 
 

• Намагайтеся дотримуватися послідовного розпорядку або розкладу для вашої дитини. 

• Простежте за тим, щоб ваша дитина висипалася. 

• Допомагайте дитині чистити зуби двічі на день. 

• Нехай ваша дитина попрактикується в митті рук. 

• Заохочуйте вашу дитину пити воду протягом дня. 

• Регулярно водіть дитину на стоматологічні та періодичні медичні огляди. 

• Розмовляйте з вашою дитиною про безпеку. 

• Заохочуйте дитину приймати рішення стосовно ігор і прибирати іграшки. 

 

 

Спілкування (грамотність) 
 

• Грайте разом з ними в словесні ігри, співайте пісні, танцюйте і створюйте рими. 

• Спілкуйтеся з дитиною протягом всього дня. Слухайте і відповідайте на те, що говорить ваша дитина, і    

   чекайте того ж від неї.  

• Читайте вашій дитині щодня. Запитуйте і розмовляйте про прочитане. 

• Попросіть вашу дитину визначити своє ім'я і вимовити його по буквах. 

• Допоможіть дитині попрактикуватися у вимові алфавіту, а також визначити букви і звуки з книг або  

   журналів. 

• Допоможіть вашій дитині написати своє ім'я. 

• Допоможіть вашій дитині порахувати до 100 і написати цифри. 

• Вправляйтеся в підрахунку автомобілів певного кольору під час водіння. 

• Допоможіть вашій дитині вивчити місяці року. 

• Обговорюйте різні форми і розміри, порівнюючи об'єкти між собою. 

• Грайте з дитиною в карткові або настільні ігри. 

• Досліджуйте навколишній світ і розмовляйте про скелі, рослини, жуків і природу. 

• Допоможіть вашій дитині зрозуміти, де вона живе і в якому районі. 

• Попросіть вашу дитину висловити свої думки і почуття за допомогою малюнків, танців, рухів або музики. 

 

 

 

 
01.15.2021  Ukrainian 


