Dyżury terapeutów dla rodziców
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Drodzy Rodzice,

W obecnej trudnej sytuacji, gdy wszystkie placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze są zamknięte, każda
z tych instytucji stara się dotrzeć do swoich wychowanków i ich rodziców. Naszym celem jest wspólne dobro
dzieci i pośredni wpływ na ich rozwój, tak aby po powrocie do żłobka każdy dzień przynosił radość i przyczynił
się do dalszego prawidłowego ich rozwoju. Staramy się, by w każdym dniu mogli Państwo skorzystać z naszych
propozycji pracy z maluszkami w domu. To na chwilę obecną jedyna taka możliwość dająca pewność
bezpieczeństwa dla Nas wszystkich. Niezależnie od tego jak bardzo za sobą nawzajem tęsknimy, reguły którym
musimy się podporządkować są jednoznaczne. Bardzo zależy nam, aby jak największa ilość dzieci brała udział
w zajęciach, mamy przewagę nad uczniami, nie musimy realizować podstawy programowej w określonych
ramach czasowych, możemy w dowolnym momencie wybranym przez siebie usiąść z dzieckiem i poprzez
zabawę wykorzystać proponowaną przez nas tematykę. Gotowe scenariusze z pewnością ułatwią Państwu
zabawę z dziećmi. Pamiętajmy, że nawet tak małe dzieci potrzebują określonego rytmu dnia i zajęć, wtedy
czują się bezpiecznie, chętniej podejmują wyzwania, utrwalają to czego nauczyły się dotychczas, bawią się i
jednocześnie uczą poprzez zabawę przy wykorzystaniu gotowych narzędzi, które Państwu oferujemy.

Pomyśleliśmy o naszych maluszkach, które objęte są terapiami. Nie mogą zostać bez naszej pomocy. Zbyt
długa przerwa może spowodować znaczący regres w rozwoju. Mamy świadomość, że na chwilę obecną
wszystkie tego typu działania pozostały na barkach rodziców, rozumiemy trudności, wiedząc jednocześnie, że
jesteście Państwo w stanie zrobić wszystko dla swoich skarbów, aby ten czas nie został zmarnowany.
Proponujemy zatem rodzicom dzieci objętych terapiami w naszym żłobku, regularny kontakt w formie dyżurów
z wszystkimi terapeutami z placówki: psychologiem, logopedą, neurologopedą, rehabilitantem, terapeutą
behawioralnym, terapeutą integracji sensorycznej i terapii czaszkowo-krzyżowej. Pragniemy służyć pomocą i
radą jak na co dzień poradzić sobie z deficytami u dzieci, jak postępować w sytuacjach trudnych, jakie
ćwiczenia wykonać, aby osiągnąć cel, wyciszyć malucha, wpłynąć na jego zachowanie, poradzić sobie z
narastającymi złymi emocjami, które towarzyszą dzieciom w tym czasie. Do każdego z Państwa zostanie
wysłany e-mail z namiarami do specjalistów i instrukcjami na jakich zasadach będzie ta współpraca wyglądała.
Pomóżmy sobie nawzajem, bo dobro dziecka jest najważniejsze!
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