Njësia parashkollor:
Centralni vrtec,
Notranjska c. 7a, 1370 Logatec,
tel.: 01 7590 406 - preschoolers
01 7590 410 - bebe
01 7590 408 - preschoolers

E para her e qerdhe osht sene
shum urgjente per jeten e
juve dhe femijeve

Tabor
Gorenjska c.1a, 1370 Logatec
tel.: 01 7590 414 – preschoolers
01 7590 413 - bebe

Tičnica

Problemet me femije do te kalojn shum shpejt.
Femija juaj do te kalon shum bukur ne qerdhe,
do ti don mesueset edhe femijet tjerë.
Në qerdhe do te meson shum gjera.

Tržaška cesta 105, 1370 Logatec
tel.: 01 6203 294 – terren
01 6203 293 - kati i parë

Mësuesja e femijut tim eshtë:

PER PRINDERIT E
FEMIJEVE

E para her në
qerdhe

Rovte
Rovte 97, 1373 Rovte
tel.: 01 7507 441 – bebe
01 7507 843 – preschoolers

Hotedršica

Ndihmuesja e mësuses të femijut tim eshtë:

Hotedršica 120, 1372 Hotedršica
tel.: 01 7507 443

______________________________________

Pod Košem

Nese ju duhet ndonje ndim kontaktoni me

Pavšičeva 30, 1370 Logatec
tel.: 01 620 97 27 (29)

Laze
Laze 57, 1370 Logatec
tel.: 051 633 023

Mojca Vidmar-Čepon
Numri i telefonit: 01/6203290/ose ne e-mail:
mojca.vidmar@vrtec-logatec.si

Qerdhja Kurirček Logatec
Numri i telefonit:01/7590 400
Faksi:01/7590 411
Email: vrtec.kurircek@vrtec-logatec.si

VETEM PER JU
Prinderit do te keni qetësi.
Ndarja e prindve ne vend te huaj eshtë per
femijë shum veshtirë, keshtu që femija do te
jet shum i trmbur edhe do të duhet shum
dashuri per ta. Ne keto momente do te jet
edhe per ju shum veshtirë por ne kemi
zgjedhje per ketë punë. Per femij do te
kujdesemi në .
Do të luajm, kendojm, pushojmë.
Per femijë nuk lejohen pampersat, cucdhat
dhe keto gjera…femijet do ti mësojm qe duhet
me shku vet në toalet… Keshtu osht ma mirë
per ju dhe femijun të juaj.
Femija duhet te ket nje loder, nese do te ket
frikë ose do nje gje.
Ne diten e parë femijun mos e leni krejt diten
në qerdhe sepse do të doket sikur qe osht
shum i vetmuar.
Kur vini me marr femin jepeni nje mundsi per
me reagu si gjdo femij tjeter ( nese ja nis me
kajt... reni sepse duhet me dal e gjitha
mungesa jasht …). Mos keni merak nese
femiju juaj nuk don me ardh menjeher te ju …
Pritni pak dhe do te vij tek ju.
Ju lutem qe muajt e par qe e pruni femijen qdo
dit ne qerdhe.
Nese e kap femijun ndonje semundje ju lutem
qe e leni ne shtepi dhe nuk vjen ne qerdhe .

SITUACIJA E FEMIJEVE
KUR VIN
NE QERDHE
Donje her kajn, jan te lodhur, donjeher nuk dojn
te jan vetem kshtu qe dojn te jan vetem me
prinder.
Nese keni probleme me femij mundeni te
kerkoni ndim nga mesueset… nese nuk dini
sllovenisht
thuni mesueses qe ju duhet
svetovalna delovka dhe do te ju ndimon.

DO TE JU KALLXOJM :
*kur / kush ka me qu ne grup femijun
*kur do te lejoni femijun
*si do ta mesojm femijun qe te mesohet me
femij tjer.
*si do te sidheni me tjer femij kur do te vini ne
grup te femijeve
Te gjith do te sidhemi mir me femij dhe do te
përpjekemi qe femija juaj do te jet i lumtur me
ne.
Me rendesi esht qe do te ndjeheni mir dhe ju
kur do te leni femijun tuaj ne dor njerzeve te ri.

Qfar doni mundeni me pytni.

JU LUTEM
* Femijun tuaj vini te merrni ju (prinderit) ose
personi me lejen tuaj.
* Femija ne qerdhe munet te jet mas shumti 9
orë.
* Nese ju telefonojm ju lutem qe e qelni
telefonin nese na duheni per najsen urgjent.
Nese ndodh donje gje me femiun tuaj
(smuhet...) dhe na kallxoni ku jetoni.
* Kur femija juaj smuhet ju lutem qe kujdeseni
per te ju (prinderit) sepse atij ju duhet kujdesja.
e prinderve, ilaqin dhe kokrrat i jepni ju dhe jo
najkush tjeter.
* Femijun vesheni si duhet (si osht koha jasht
nese osht ftoft vesheni trash...).
* Lexoni te gjitha letrat, dhe mesazhet.
* Ju tulemi qe vini ne te qitha takimet me
mesueset per me ju tregu te gjitha per femijun
tuaj!
DIT TE BUKUR, FALIMINDERIT.

