Угода закладу дошкільної освіти з батьками
щодо розвитку, навчання і виховання дитини
(з фінського досвіду, переклад та адаптація проф. К.Крутій)
Перш, ніж приводити дитину в дитячий садок, просимо Вас, шановні батьки,
подумати і відповісти на кілька запитань. Це важливо, тому що тепер ми будемо
разом здійснювати догляд за Вашою дитиною, а також її розвиток, навчання і
виховання.
Частина 1
1. Прихід до дитячого садочка і відхід з нього
Коли я привожу дитину в дитячий садок, я сподіваюся, що ....
Коли я забираю дитину з садочка, я сподіваюся, що ...
2. Чистота, догляд за здоров’ям і гігієна
У якому стані туалетні справи малюка? (підгузки, самостійність в користуванні
горщиком, унітазом)
Чи вміє дитина самостійно чистити зуби? Чи треба її цього вчити?
До чого Ваша дитина чутлива? Чи є у неї алергія і на що?
Чи даєте Ви ліки, якщо вона нездужає?
Що ми повинні робити, якщо Ваша дитина в дитячому садку раптово захворіє?
Куди Вам повідомити, якщо з нею станеться нещасний випадок?
3.Харчування
Снідає Ваша дитина вдома чи Ви хочете, щоб вона снідала в дитячому садку?
Чи треба дитину годувати з ложки або вона справляється з їжею самостійно?
Чи є у дитини спеціальні переваги в їжі? Ритуали?
Чи можна їй їсти солодощі і в якій кількості?
4. Необхідність відпочинку і сну вдень
Чи потребує Ваша дитина денного сну, чи спить вдома?
Чи хочете Ви, щоб вона спала вдень в дитячому садку?
Чи є в дитини ритуали, пов’язані зі сном? (спів колискової, доторкнутись до носика
тощо)
5. Одягання
Чи вміє Ваша дитина одягатися сама або вона потребує допомоги дорослого?
Потіє вона або мерзне?
Не забудьте, будь ласка, подумати про одяг дитини всередині дитячого саду, на
вулиці, спеціально про одяг і взуття для дощу.
6. Прогулянки і спорт
Чи хочете Ви, щоб Ваша дитина щодня гуляла?
Чи користується Ваша дитина коляскою під час тривалої прогулянки?
Є необхідність займатися з нею спортом?
7. Самостійність
Як Ви оцінюєте самостійність дитини? Якої допомоги дорослого потребує?
8. Власні бажання дитини
9. Інше, на що Ви хочете звернути увагу
Наприклад, коли Ви будете забирати дитину або приводити. Як ви будете діяти в
непередбачених обставинах.

Частина 2
1. Дитячі почуття
Як Ваша дитина висловлює свої почуття?
Як Ваша дитина буде діяти в разі, якщо її образять?
На яку підтримку і допомогу Ваша дитина потребує?
2. На що звернути увагу
Значущі дорослі в житті Вашої дитини.
Наскільки товариською є Ваша дитина?
Як Ви сподіваєтеся, ми будемо діяти в дитячому саду, якщо Ваша дитина когось
образить або якщо скривдять її?
Чи хочете Ви, щоб Ваша дитина навчилася взаємодіяти з людьми і з природою? Як?
3. Дитина одна і в групі. Звичаї
Як Ваша дитина грає одна і як в групі?
Які межі Ви ставите в діях дитині?
Які справи Ваша дитина може виконувати сама?
Як часто Ви хотіли б, щоб дитина брала участь у групових заняттях?
Як, по-вашому, треба залагоджувати дитячі конфлікти?
Які Ваші надії у плані взаємодії дитини з іншими дітьми?
Які звичаї людей Ви хочете, щоб Ваша дитина освоїла в дитячому садку?
4. Життєвий досвід Вашої дитини
Що особливо подобається робити Вашій дитині в сім’ї?
У найближчому оточенні?
Чи помічали Ви її дитячі страхи?
Який життєвий досвід, Ви сподіваєтеся, дитина надбає в дитячому садку?
5. Мислення дитини, допитливість, потяг до знань та навчання
Як Ваша дитина висловлює свої думки і бажання?
Про що Ваша дитина запитує?
Комп’ютер, планшет, телефон, телевізор, відео й казки в житті Вашої дитини?
Яким знанням та вмінням Ви хочете, щоб Ваша дитина навчилася в дитячому садку?
6. Релігійне виховання Вашої дитини
Що Ви хочете розповісти дитині про картину світу?
Чи сподіваєтесь Ви, що Ваша дитина отримає в дитячому саду відповіді на
запитання про релігію, культуру інших народів?
Чи хочете Ви, щоб Ваша дитина брала участь у релігійних святах дитячого садка
(свято Святого Миколая, Різдво, Великдень ...)
Частина 3
1.Про які події, які відбуваються в дитячому садку, Ви хочете знати?
2. На Вашу думку, що важливо у спільній роботі батьків з дитячим садком?
3. Як Ви хочете впливати і брати участь у роботі дитячого садка?
4. Ваші поради вихователям дитячого садка.
Примітка: обирайте ті запитання, які підходять саме для Вашої вікової групи.
Джерело: Стаття з журналу «Монтессори-клуб», пілотний випуск 2006 р.
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