LITAUISK

Torsdag

• Pas mus sutiksite kitus vaikus ir tėvus
aplinkoje, kuri yra specialiai pritaikyta
vaikams

Styrer: Gunhild Kirkhus

Laurasvei 5

Tlf 409 15 793 / 33 41 95 14

Åpen

Tirsdag
Åpen
Tlf 409 15 794 / 33 41 66 21

• Čia mes kartu sukursime atvirą ir 		
įtraukiančią aplinką ir mažiems, ir
dideliems.

Holmbrua 2, Søberg

• Čia tėvai dalyvauja kartu su savo vaikais
žaidimuose ir aktyviose veiklose.

Mandag
Avdeling Sentrum Åpen

• Čia Jūs gausite informacijos apie kitus
valstybinių tarnybų pasiūlymus šeimoms
su mažais vaikais.

Åpningstider: kl 08.30 – 14.00

• Čia Jūs sutiksite kitus tėvus ir 		
specialistus.

Åpen

Onsdag

• Čia turime žaislų ir įrangos, įkvepiančių
bet kokio amžiaus vaikus.

Avdeling Kroken

• Čia vaikai sutiks kitus vaikus, su kuriais
galės žaisti, bendrauti ir patirti 		
džiaugsmą.

• Čia Jūs galėsite gauti paramą ir 		
patarimus dėl tėvų vaidmens.

SVEIKI ATVYKĘ Į
SANDEFJORDO
ÅPEN (ATVIRĄ) VAIKŲ DARŽELĮ

Åpen

Fredag
Åpen

Kodėl turėtumėte ateiti

Kas yra Åpen vaikų darželis

Kas vyksta Åpen darželyje

Tikslinės sritys

• Åpen vaikų darželis yra pedagoginis
pasiūlymas Sandefjordo savivaldybėje
gyvenantiems ir vaikų darželio 		
nelankantiems ikimokyklinio amžiaus
vaikams.

• Už dienos pasiūlymą atsako pedagogas
ir asistentas/ specialistas.

• Žaidimai

• Mes siūlome įvairias ir įkvepiančias
žaidimo galimybes, kurios suteikia
vaikams naujos patirties ir žinių

• Fizinis aktyvumas ir sveikata

• Sandefjordo atviras vaikų darželis yra
savivaldybės darželis.
• Pasiūlymas yra vaikams, lydimiems
tėvų/globėjų.
• Pasiūlymas yra nemokamas.
• Nėra jokios registracijos.
• Darželio darbo metu Jūs galite ateiti ir
išeiti bet kuriuo Jums tinkamu metu.

• Mes pasirūpiname, kad vaikai patirtų
džiaugsmą žaisdami su kitais vaikais,
• Mes bendradarbiaujame su tėvais dėl
turinio ir veiklų.
Darželio dienotvarkė

• Sąsajos ir ryšiai

Kalba ir komunikavimas
Susipažįstant yra labai svarbūs atvirumas
ir dialogas.
Darželis yra geros, abipuse pagarba
paremtos, aplinkos visiems arena.
Atviras vaikų darželis yra puiki arena
taisyklingos norvegų kalbos mokymuisi ir
vartojimui.

• Kl. 08.30 – Žaidimai ir aktyvios veiklos

• Išmoka tėvams, namuose auginantiems
vaiką, bus nepaliesta.

• Kl. 11.30 – Valgymas

Daugiau informacijos rasite:
Savivaldybės tinklapyje susiradę informaciją apie Åpen vaikų darželį

• Kl. 12.00 – Žaidimai ir aktyvios veiklos

www.sandefjord.kommune.no

• Mes naudojame patalpas, priklausančias
šeimos centrams su juose dirbančiais
specialistais.

• Kl. 14.00 - Darželis užsidaro

• Kitoje pusėje nurodyti darbo laikai ir vieta.

• Kl. 11.00 – Susirinkimas/ Dainavimo
		
valandėlė

• Visi atsineša savo maistą sau ir vaikui.
• Mes Jums pasiūlysime vandens, kavos,
arbatos.
• Visi padeda atlikti praktinius darbus.

