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Drodzy Rodzice, 
Liebe Eltern, 

chcemy Państwu przedstawić naszą koncepcję aklimatyzacji, która pomoże dziecku 
pozytywnie rozpocząć czas pobytu w żłobku. 
um ihrem Kind einen guten Start in die Kitazeit zu ermöglichen, möchten wir Ihnen unser Eingewöhnungskonzept vorstellen. 

Przez pierwszych dni przychodzą Państwo do żłobka wraz ze swoim dzieckiem 
na godzin. Państwa dziecko będzie czuło się z Państwem komfortowo i dzięki 
temu będzie mogło bez obaw poznawać budynek, dzieci, personel i życie w żłobku. 
Wychowawca nawiązuje kontakt z dzieckiem i stara się zaangażować je w zabawę 
grupy dzieci. W tym czasie Pan / Pani pozostaje blisko swojego dziecka, aby czuło się 
bezpieczne. Nie bawi się Pan / Pani aktywnie z dzieckiem w tym czasie, gdyż chcemy, 
aby dziecko zaczęło bawić się z innymi dziećmi. 
An den ersten Tagen kommen Sie gemeinsam mit ihrem Kind für Stunde/n in die Kita. Ihr Kind fühlt sich bei Ihnen wohl 
und kann so ohne Angst das Haus, die Kinder, das Personal und das Leben in der Kita kennenzulernen. Der Erzieher oder die Er- 
zieherin nimmt Kontakt zu Ihrem Kind auf und versucht, es am Spiel der Kindergruppe zu beteiligen. In dieser Zeit bleiben Sie in 
der Nähe Ihres Kindes, damit es sich sicher fühlt. Spielen Sie aber nicht aktiv mit ihrem Kind, denn wir möchten, dass es mit den 
anderen Kindern spielt. 

Dnia    rozpocznie się druga faza aklimatyzacji. Przychodzi Pan / Pani wówczas 
z dzieckiem do żłobka, jasno i w sposób czytelny dla dziecka żegna się Pan / Pani z 
dzieckiem i opuszcza salę grupy na około minut. Jeśli wychowawca będzie mógł 
ukoić Pana / Pani dziecko, stopniowo będzie się wydłużał czas, który dziecko spędza 
bez Pana / Pani. Po kilku dniach będzie Pan / Pani mógł / mogła wyjść z placówki, pozo- 
stając jednak dostępny / dostępna pod telefonem. 
Am Tag beginnt die zweite Phase der Eingewöhnung. Sie kommen mit Ihrem Kind in die Kita, verabschieden sich nach einigen 
Minuten klar und eindeutig und verlassen den Gruppenraum für etwa Minuten. Lässt Ihr Kind sich vom Erzieher oder der Erzie- 
herin trösten, wird die Zeit, in der ihr Kind ohne sie in der Kita bleibt, täglich länger. Nach einigen Tagen können Sie die Einrichtung 
verlassen, bleiben aber telefonisch erreichbar. 

Jeśli dziecka nie będzie można ukoić, będzie Pan / Pani dalej zostawać z dzieckiem w 
sali. Nowa próba separacji będzie miała miejsce najwcześniej dnia. 
Lässt Ihr Kind sich nicht trösten, bleiben Sie wieder mit dem Kind gemeinsam im Raum. Ein erneuter Trennungsversuch findet dann 
frühestens  am Tag statt. 

Odbierając swoje dziecko, pożegnaj się razem z nim z osobami w żłobku. Nie można 
wtedy zaczynać zabawy z dzieckiem: Odebranie dziecka oznacza pójście do domu! 
W czasie aklimatyzacji ważne jest, aby Państwo przychodzili po dziecko i wychodzili 
z nim razem, dziecko uczy się jasno rozróżniać swoją sytuację, gdy zostaje w żłobku 
samo, a wraca do domu razem z Państwem. 
Beim Abholen verabschieden Sie sich bitte zügig mit Ihrem Kind. Beginnen Sie nicht mit Ihrem Kind zu spielen: Abholen bedeutet 
Nach-Hause-gehen! In der Eingewöhnungszeit ist es wichtig, dass Ihr Kind Gemeinsam kommen, Alleine bleiben und Gemeinsam 
nach Hause gehen klar zu unterscheiden lernt. 

Proces aklimatyzacji może zostać zakończony tylko wtedy, gdy Pana / Pani dziecko 
szybko daje się pocieszyć wychowawcy / wychowawczyni i dobrze czuje się w żłobku. 
Erst wenn Ihr Kind sich schnell vom Erzieher oder der Erzieherin trösten lässt und sich dann auch in der Kita gut fühlt, ist die Ein- 
gewöhnung abgeschlossen. 
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Należy pamiętać, że w czasie aklimatyzacji dziecku musi towarzyszyć osoba dorosła. 
Najlepiej byłoby, gdyby osoba ta nie zmieniała się przez cały czas aklimatyzacji. 
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind in der Eingewöhnungszeit von einem Erwachsenen begleitet werden muss. Es ist hilfreich, wenn 
diese Person während der Eingewöhnung nicht wechselt. 

Życzymy Państwa dzieciom i obie owocnej aklimatyzacji i liczymy na pełną zaufania 
współpracę. 
Wir wünschen Ihren Kindern, Ihnen und uns eine erfolgreiche Eingewöhnungszeit und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusam- 
menarbeit. 

Pozdrawiamy serdecznie 
Mit freundlichen Grüßen 

Personel żłobka 
Ihr Kita-Team 

Trotz sorgfältiger Prüfung sind Irrtümer nicht ausgeschlossen, daher übernimmt dolpäp keine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit des Inhaltes. 
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