INSTITUTUL GENERAL
……………………………………………………...
GRĂDINIŢA
…………………………………………………………….
VIA……………………………………………………… TELEFON……………………

Organizare
Grădiniţa este împărţită în nr.………… grupe/clase
Este deschisă de luni pȃnă vineri de la ora………….. la ora………..
Serviciul pre-gădiniţă (de la ora………) şi post-grădiniţă (pȃnă la ora .………) este activ la cerere
o Este cu plată: €. ………………. lunar
o Este gratuit
Este activ un serviciu de servire a mesei de prȃnz şi costul este de €. …………………
Pentru plata serviciului va fi trimisă factura acasă

Integrarea copiilor
Grădiniţa organizează:
O întȃlnire în luna ……………………., unde părinţii vor cunoaşte educatoarele, mediul,
organizarea grădiniţei
O întȃlnire în ………………………….. pentru integrarea copiilor noi înscrişi
Orarul şi modalitatea în care copilul va rȃmȃne la grădiniţă, la început, adaptat la ritmul şi
necesităţile fiecărui copil şi va fi stabilit cu părinţii.

Ce fac copii la grădiniţă
În grădiniţa noastră se învaţă prin joc şi lucrȃnd împreună:
în activităţi cu întreaga grupă
în activităţi cu grupuri mici
în activităţi de atelier: pictură, muzică, teatru, lectură şi dramatizare, ştiinţe şi natură

Relaţia grădiniţă/ părinţi
Educatoarele întȃlnesc părinţii:
La începutul anului pentru a le prezenta activităţile grădiniţei
În timpul anului pentru anumite informaţii
În şedinţe individuale programate sau la cererea părinţilor
În timpul sărbătorilor şi activităţilor pentru a sta împreună
Altceva…………

Pentru înscrieri adresaţi-vă secretariatului grădiniţei:
Secretariat: Via……………………………………….
Telefon………………………………...
Orar: de luni pȃnă sȃmbătă de la ora…... la ora……..
………………………………………………………..
Director şcolar:
Adresa site-ului şcolii:

………………………………………..
……………………………………….

Cuvinte de prim ajutor

Buon giorno /Buona sera/Ciao
Io mi chiamo /Come ti chiami
Grazie / prego
Mangia?/non mangia?
Pasta/carne /pesce/verdura /frutta
Chi viene a prendere il bambino/ a
Saluta il papà / la mamma
Fra un po’ arriva la mamma / il papà
A scuola serve un cambio di abiti
Stai poco bene? Sei stanco?
Stai tranquillo/a
Posso aiutarti? Vuoi venire in braccio?
Ti sei fatto male? Dove?
Andiamo a giocare /Andiamo a lavare le mani
Andiamo a mangiare la pappa
Andiamo a fare pipì/Andiamo a fare la nanna
Andiamo in giardino
Sei arrabbiato? Hai litigato con….
Che gioco vuoi fare?
Animali,costruzioni, libri, pittura,
disegni,macchinine, casina…
Sei stato bravo/Va tutto bene
Oggi ha mangiato/non ha mangiato
C’è riunione generale/di sezione / colloquio
Facciamo un laboratorio con i genitori
Come sta il bambino oggi?/È stato ammalato?

Bună ziua/ Bună seara/ Salut
Mă cheamă/ Cum te cheamă
Mulţumesc/ Cu plăcere
Mănȃncă?/ Nu mănȃncă?
Paste făinoase/ carne/ peşte/ legume/ fructe
Cine viene să ia copilul
Salută pe tata/ pe mama
Imediat vine mama/ tata
La grădiniţă avem nevoie de un schimb curat
Te simţi bine? Eşti obosit?
Stai liniştit
Pot să te ajut? Vrei să vii în braţe?
Te-ai lovit? Unde?
Mergem să ne jucăm/ Mergem să ne spălăm pe
mȃini
Mergem să mȃncăm
Mergem să facem pipi/ Mergem să dormim
Mergem în grădină
Eşti supărat? Te-ai certat cu …
Ce vrei să te joci?
Animale, construcţii, cărţi, pictură, desene,
maşinuţe, căsuţe ...
Ai fost cuminte/ Este totul bine
Astăzi a mȃncat/ nu a mȃncat
Este o şedinţă generală/ de grupă/ colocviu
Facem un atelier cu părinţii
Cum se simte copilul astăzi? A fost bolnav?

