Upplýsingar fyrir foreldra
Informacje dla rodzicóv

*Textinn hér fyrir neðan er sendur foreldrum í tölvupósti. Í viðhengi með
tölvupóstinum sendir deildarstjóri upplýsingar um leikskólann (eyðubl. 5)
og aðlögun barnsins (eyðubl.3 eða 4).

Witajcie (Nafn foreldris) i rodzino!
Prosimy o informację zwrotną, kiedy otrzymacie od nas ten e-mail.
Niedługo (Nafn barns) zacznie uczęszczać do naszego przedszkola
Nordberg. Jej/jego departmant się nazywa (Nafn deildar). W załączniku
jest dokument, który zawiera informacje na temat jej/jego dołączenia do
grupu. Znajdą tam państwo także informacje o szkole i o rzeczach, których
dziecko będzie potrzebowało podczas swojego pobytu. Więcej informacji o
szkole mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej:
www.leikskolinn.is/nordurberg.
Spotkanie z nowymi rodzicami (bez dzieci) i z dyrektorami przedszkolnych
odbędzie się _______ (dags.) czerwca o godz (kl.) ____. Na spotkaniu
otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje, będziecie mogli Państwo
rozejrzeć się po szkole oraz podpisać umowę. Spotkanie się odbędzie w
języku islandzkim.
Rodzic/rodzice spotkają się z dyrektorem departmanu na rozmowę (bez
dzieci) dnia (dags.) ___________ o godz (kl.) ________.
(Nafn barns) powinno pojawić się w przedszkolu dnia (dags.) ___________
o godz. 9:00 wraz z rodzicami.
Witamy Państwa w naszym przedszkolu i nie możemy się doczekać naszego
spotkania.

Anna Borg, dyrektor szkoły, (Nafn deildastjóra) i kolegowia na (Nafn
deildar).

Integracja w przedskolu Norðurberg.
Nafn barns ____________________________ kennitala:___________

Integracja w przedszkolu oznacza czas, w którym nowe dziecko poznaje
swoich nauczycieli, inne dzieci oraz otoczenie szkoły. Mądrym krokiem byłoby
także dać dziecku czas na dostosowanie się do grupy, jeśli było ono nieobecne
przez dłuższy okres.
Czas adaptacji jest okresem, kiedy rodzice i nauczyciele mają okazję lepiej
się poznać nawzajem. Dobre przystosowanie się dziecka do otoczenia,
wzmacnia także więź pomiędzy rodzicami i nauczycielami przedszkola, co
ułatwia ich współpracę, i co jest kluczowe we wspólnym wychowaniu dziecka.
Nasze długoletnie doświadczenie pokazało nam, że im dłuższy jest czas
poświęcony wspólnej integracji na początku, tym lepsze jest przystosowanie
się dziecka do szkolnego otoczenia. Integracja będzie trwała trzy dni, a
rodzice będą obecni przez cały ten czas. Rodzic zajmuje się dzieckiem, karmi
je, zmienia pieluchy, uczestniczy w porannych spotkaniach, śpiewa, itd.
Będzie w niej uczestniczyło jednocześnie sześcioro dzieci w jednym
departamencie. W tym czasie integracja będzie pod kontrolą dwóch
wychowawców. Każdy z nich będzie miał od opieką trójkę dzieci, będzie on
także osobą pierwszego kontaktu dla rodziców. Dni integracji mają kluczowe
znaczenie dla budowania dobrego samopoczucia dziecka podczas pobytu w
przedszkolu.

Doba integracije
Dzień pierwszy:______ od_____ do______
Rozmowa z głównym nauczycielem departamentu i rodzicami (bez dzieci).
Wywiad może trwać do dwóch godzin.
Dzień pierwszy:______od 9:00 do 12:00
Dziecko pojawia się w przedszkolu wraz z rodzicami i bierze udział w
codziennych zajęciach. Dziecko je obiad i idzie do domu.
Drugi dzień:_____od 8:30 do 13:30
Dziecko pojawia się w przedszkolu wraz z rodzicami i bierze udział w
codziennych zajęciach. Ddziecko je śniadanie, obiad i odpoczywa ( leżakuje).
Trzeci dzień:_____od 8:30 do 15:00
Dziecko pojawia się w przedszkolu wraz z rodzicami i bierze udział w
codziennych zajęciach. Dziecko je śniadanie, obiad, odpoczywa ( leżakuje) i je
podwieczorek.
Czwarty dzień: _____od 8:30 do 15:00
Dziecko przychodzi wraz z rodzicami i je śniadanie. Po śniadaniu rodzice
żegnają się z dzieckiem i wychodzą, zostając jednak w zasięgu przedszkola,
w razie gdyby była potrzeba, by dołączyli do dziecka.
Piąty dzień: _____od ____ do 15:00
Dziecko przychodzi z rodzicami o godzinie, o której będzie zwykle
przychodzić. Rodzice żegnają się z dzieckiem zaraz po przyjściu i wracają by
odebrać dziecko o 15:00, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Rodzice i
wychowawca omówią jego adaptację i zdecydują, w jaki sposób będzie ona
kontynuowana. Podczas pierwszych dni integracji rodzice powinni być gotowi
odebrać dziecko w odpowiednim czasie.
Czekamy na spotkanie z Państwem w ________ (nafn deildarinnar).
Nafn deildastjóra_________, główny nauczyciel departamentu.

Integracja w Lunde.
Nafn barns___________________________ kennitala:_____________

Integracja w przedszkolu oznacza czas, w którym nowe dziecko poznaje
swoich nauczycieli, inne dzieci oraz otoczenie szkoły. Mądrym krokiem byłoby
także dać dziecku czas na dostosowanie się do grupy, jeśli było ono nieobecne
przez dłuższy okres.
Czas adaptacji jest okresem, kiedy rodzice i nauczyciele mają okazję lepiej
się poznać nawzajem. Dobre przystosowanie się dziecka do otoczenia,
wzmacnia także więź pomiędzy rodzicami i nauczycielami przedszkola, co
ułatwia ich współpracę, i co jest kluczowe we wspólnym wychowaniu dziecka.
Nasze długoletnie doświadczenie pokazało nam, że im dłuższy jest czas
poświęcony wspólnej integracji na początku, tym lepsze jest przystosowanie
się dziecka do szkolnego otoczenia. Rodzice są obecni cały czas integracji,
która trwa od dwóch do trzech dni. W tym czasie będzie tam tylko jeden
wychowawca, który będzie pomagał dziecku i dbał o jego bezpieczeństwo. Dni
integracji mają kluczowe znaczenie dla budowania dobrego samopoczucia
dziecka podczas pobytu w przedszkolu.

Doba integracije
Dzień pierwszy (Dags.)______od_____do______
Rozmowa z głównym nauczycielem departamentu i rodzicami ( bez dzieci).
Wywiad może trwać do dwóch godzin.

Dzień pierwszy (Dags.)______od_____do______
Dziecko pojawia się w przedszkolu wraz z rodzicami i bierze udział w
codziennych zajęciach. Przychodzi ono między 9:00 a 11:00, a rodzic (lub
rodzice) zostają z nim aż to końca zajęć.

Dzień drugi (Dags.)________od______do_______
Dziecko przychodzi o godzinie, o której będzie zwykle pojawiało się w
przedszkolu i je śniadanie. Rodzice zostają tak długo, jak pociecha tego
potrzebuje. Tego dnia dziecko uczestniczy we wszystkich zajęciach i je
obiad. Może ono zostać w przedszkolu przez 6 godzin. Rodzice i wychowawca
omówią jego adaptację i zdecydują, w jaki sposób będzie ona kontynuowana.
Podczas pierwszych dni integracji rodzice powinni być gotowi odebrać
dziecko w odpowiednim czasie.

Czekamy na spotkanie z Państwem na Lunde,
Lóa Björk, główny nauczyciel departamentu.

Upplýsingar fyrir foreldra
(Informacije dla rodziców)
Nafn deildar (nazwa departamentu):
Deildarstjóri (główny nauczyciel departamentu):
Hópstjóri barns (nauczyciel dziecka):
Annað starfsfólk deildar, sjá heimasíðu (inny personel departementu, zdjęcia
pracowników można zobaczyć na strone webowej).
Netfang deildar (e-mail departamentu):
Leikskólastjóri (dyrektor szkoły): Anna Borg
Aðstoðarleikskólastjóri (pomagać dyrektor szkoły): Gunnhildur
Símanúmer leikskólans (telefon przedszkole):
555-3484
Gsm:664-5851(Anna Borg)
Heimasíða leikskólans (strone webowej przedszkole):
www.leikskolinn.is/nordurberg
Netföng leikskólans eru (adres e-mail przedszkole):
nordurberg@hafnarfjordur.is
Álfasteinn: norduralfar@hafnarfjordur.is
Birkiból: nordurbirki@hafnarfjordur.is
Klettaborg: nordurklettar@hafnarfjordur.is
Lundur: nordurlundur@hafnarfjordur.is
Tröllagil: nordurtroll@hafnarfjordur.is

Fax:555-3518

Aukaföt sem þurfa að vera í hólfi barnsins
(Dodatkowe ubrania przechowywane w szkola)
1 nærbolur (1 podkoszulka)
2 nærbuxur (2 majtki)
2 pör af sokkum (dwie pary skarpet)
1 stuttermabolur (1 koszulka)
1 sokkabuxur (1 rajtuzy)
1 langerma bolur (1 koszulka z długim rękawem)
1 buxur (1 Spodnie)

Útiföt sem barnið þarf að eiga
(Ubranie na zewnątrz)
Kuldagalli (kombinezon)
Úlpa (zimowa kurtka)
Kuldabuxur (spodnie na śnieg)
Húfa (zimowa czapka)
Regnjakki (kurtka przeci-wdeszczowa)
Regnbuxur (spodnie przeci-wdeszczowe)
Ullarsokkar (wełniane skarpety)
Vettlingar (rękawiczki)
Hlý peysa (cieply sweter)
Kuldaskór (kozaki)
Stígvél (gumiaki)
Strigaskór (adidasy)
*Mjög mikilvægt er að merkja allan fatnað barnsins (Jest ważne napisać
nazwisko dziecka na wszystkie ubrania).

Aukaföt sem þurfa að vera í hólfi barnsins
(Dodatkowe ubrania przechowywane w szkola)

Nærbolur
(Podkoszulka)

Tvenn pör af sokkum
(Dwie pary skarpet)

Inniskór
(Kapcie)

Bangsi
(Maskotka)

Stuttermabolur
(Koszulka)

Sokkabuxur
(Rajtuzy)

Langermabolur
(Koszulka z długim)
rękawem)

Bleiur
(Pieluchy)

Buxur
(Spodnie)

Tvennar nærbuxur
(Majtki)

Snuð
(Smoczek)

Útifatnaður
(Ubranie na zewnątrz)

Kuldagalli
(Kombinezon)

Regnjakki
(Kurtka przeciwdeszczowa)

Hlý peysa
(Cieply sweter)

Úlpa
(Zimowa kurtka)

Regnbuxur
(Spodnie przeciwdeszczowe)

Kuldaskór
(Kozaki)

Kuldabuxur
(Spodnie na śnieg)

Ullarsokkar
(Wełniane skarpety)

Stígvél
(Gumiaki)

Húfa
(Zimowa czapka)

Vettlingar
(Rękawiczki)

Strigaskór
(Adidasy)

Wywiad z rodzicami:
Upplýsingar um barn sem er að hefja leikskólagöngu (deildarstjóri skráir)
Imię dziecka:_____________________ data urodzenia_____________
Jak dziecko jest nazywane w domu?_____________________________
Czy imię dziecka znaczy coś wyjątkowego?________________________
Jaka jest narodowość dziecka?_________________________________
Adres dziecka____________________________telefon_____________
Godziny przebywania dziecka w przedszkolu_______________________
Od jak dawna dziecko mieszka na Islandii?________________________
Imię matki_________________________________________________
Adres e-mail____________________
Kraj pochodzenia____________

Jezyk___________________

Narodowosc________________

Wyksztalcenie____________

Miejsce pracy______________

Telefon do pracy__________

Imię ojca__________________________________________________
Adres e-mail____________________
Kraj pochodzenia____________

Jezyk___________________

Narodowosc________________

Wyksztalcenie____________

Miejsce pracy______________

Telefon do pracy__________

Czy rodzice mówią po islandzku? _______________________________

Jakie języki zna dziecko? ____________________________________
W jakim języku rozmawia mama z dzieckem? _____________________
W jakim języku rozmawia tata z dzieckem? ______________________
W jakim języku rodzice rozmawiają ze sobą? _____________________
Który język dziecko zna najlepiej i używa najczęściej? ______________
Czy ktoś w rodzinie dziecka ma dysleksję?________________________
Czy rodzice chcieliby mieć tłumacza podczas rozmowy w przedszkolu?
Tak

[ ]

Nie

[ ]

Jeśli tak, czy mają kogoś szczególnego na myśli?___________________
Czy dziecko ma rodzeństwo?____
Imię_______________________ data urodzenia______________
Imię_______________________ data urodzenia______________
Imię_______________________ data urodzenia______________
Imię_______________________ data urodzenia______________
Jaki jest status rodziny? (małżeństwo, partnerstwo, rodzina
rozwiedziona, samotny rodzic) _________________________________
_________________________________________________________
Kto jest prawnym opiekunem dziecka?____________________________
_________________________________________________________
Czy dziecko ma dziadków? Jeśli tak, to gdzie mieszkają?____________
_________________________________________________________
Kto jeszcze, oprócz rodziców, będzie mógł odbierać dziecko z
przedszkola? (osoba musi mieć przynajmniej 12 lat)

Imię____________________________ telefon_______________
Imię____________________________ telefon_______________
Imię____________________________ telefon_______________
Czy rodzice znają wiele osób w kraju? (mają znajomych, przyjaciół?)
_________________________________________________________
Czy dziecko wcześniej chodziło do jakiegoś przedszkola? Jeśli tak, to
gdzie?____________________________________________________
Czy ktoś inny zajmował się dzieckiem, zanim poszło do przedszkola?
_________________________________________________________
Czy dziecko ma kogoś znajomego w przedszkolu? Jeśli tak, to
kogo?_____________________________________________________
Co dziecko najbardziej lubi robić? Co je interesuje? ________________
_________________________________________________________
Jak opisałbyś/opisałabyś charakter dziecka? ______________________
_________________________________________________________
Jakie są poglądy religijne rodziców?_____________________________
Czy w rodzinie są zachowane jakieś tradycje związane z religią lub
kulturą?___________________________________________________
Czy dziecko może odwiedzać kościół? ___________________________
Czy możemy rozmawiać/dostarczać dziecku wiedzę o innej religii?
_________________________________________________________
Czego rodzice oczekują od przedszkola? (Czy widzą przedszkole jako
placówkę wychowawczą i/lub edukacyjną?) ________________________
_________________________________________________________

Jaki jest pogląd rodziców na czas, który dziecko spędza na zewnątrz
_________________________________________________________
Zdrowie dziecka:
Czy dziecko było kiedyś w szpitalu? Kiedy, dlaczego i gdzie?
____________________________________________________
Choroby dziecka: ______________________________________
Szczepienia: _________________________________________
Alergie: _____________________________________________
Astma i infekcje ucha: _________________________________
Dreszcze i gorączka: ___________________________________
Zwyczaje żywieniowe:
Czy dziecko ma specjalną dietę? __________________________
Czy są produkty, których dziecko nie jada? __________________
Jakie jest ulubione jedzenie dziecka? ______________________
Czy dziecko używa pampersów?_________________________________
Nawyki dotyczące jedzenia:
Czy dziecko dobrze sypia? Jeśli tak, to jak długo śpi? _________
Czy dziecko śpi ze smoczkiem, czy z misiem? ________________
Czy dziecko śpi na zewnątrz w wózku, czy w pomieszczeniu? _____
Czy dziecko przed pójściem spać jest spokojne czy nerwowe? ____
____________________________________________________
Czy jest cokolwiek o czym rodzice chcieliby nas poinformować?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Adaptacja dziecka rozpocznie się: ______________________________
Nauczyciel, który będzie odpowiedzialny za proces adaptacji:
_________________________________________________________

Dagskipulag
(Organizacya dnia)

Að koma í leikskólann
(Przyjście do przedszkola)

Morgunmatur
(Śniadanie)

Hópastarf
(Praca w grupę)

Finna myndina sína
(Znajdowanie własnego zdjęcia)

Samverustund
(Przywitanie)

Hópastarf
(Praca w grupę)

Könnunarleikur
(Zabwa)

Náttúruskoðun
(Odkrywanie natury)

Á „leynistaðnum”
(W „sekretnym mieyscu”)

Hlutverkaleikur
(Gra w role)

Náttúruskoðun
(Odkrywanie natury)

Á „leynistaðnum”
(W „sekretnym mieyscu”)

Hádegismatur
(Obiad)

Útivera
(Zabawy na dworze)

Útivera
(Zabawy na dworze)

Hvíld
(Drzemka)

Útivera
(Zabawy na dworze)

Útivera
(Zabawy na dworze)

Tónlistarstund
(Music class)
(Outdoor activities)
Útivera
(Zabawy na dworze)

Leikur í Kastala
(Zabwa w zamku)

Tónlistarstund í Kastala
(Klasa muzyki w zamku)

Tónlistarstund
(Muzyka)

(Outdoor activities)

(Outdoor activities)

Nónhressing
(Podwieczorek)

Kveðjustund
(Poźegnanie)

(Outdoor activities)

(Outdoor activities)

Uppákomudagar
(Wydarzenia)

Evrópsk samgönguvika
Hjóladagur í September
(Europejski tydzien
Rowerowy we wrześniu)

Dagur Sameinuðu þjóðanna 24. október
(Dzień narodów zjednoczonych –
24. października)

(Outdoor activities)

Alþjóðlegi bangsadagurinn 27. október
(Dzień maskotki – 27. października )

Alþjóðlegi bangsadagurinn 27. október
Bangsabrauð
(Wypiekanie maskotki –
27. października)

Dagur íslenskrar tungu 16. nóvember
(Dzień języka islandzkiego – 16. listopada)

Aðventustjakar búnir til
(Przygotowywanie ozdób choinkowych)

Jólastund Foreldrafélagsins
(Przygotowywanie ozdób z rodzicami w
przedszkolu)

Afmæli leikskólans 1. desember
(Norðurberg rocznica – 1. grudzień)

Foreldrakakó í desember
(Spotkanie z rodzicami na kakao w grudniu)

Heimsókn í Sívertsenshús í desember
(Wizyta w „Sivertsensmuzeum” w grudniu)

Jólaball
(Bal świateczny)

Einbúa gefinn grautur
(Karmienie elfów)

Þorrinn í janúar
(Dzień thorra (tradycyjne jedzenie I
ubranie) w styczniu pod koniec)

Jólamatur
(Obiad świateczny)

Þrettándagleði í janúar
(Świetowanie końca świąt)

Þorrahlaðborð á Þorranum
(Tradycyjny „obiad thorra” (islandzki
stół)

Ömmu- og afamorgunn í janúar
(Dzień babci/dziadka styczeń)

Spilavika í febrúar
(Tydzień gier planszowych - luty)

Kötturinn sleginn úr tunnunni
(„Pinata”- gra)

Dagur leikskólanna 6. febrúar.
Foreldrum boðið í morgunmat
(Dzień przedszkola rodzice są zapraszani na
śniadanie – 6. lutego)

Öskudagur í febrúar/mars
(Bal przebieranców (piźama) w środę
popielcowa)

Bolludagur í febrúar/mars
(Dzień „bułki” w poniedziałek w
lutym/marcu)

Páskaeggjaleit í mars/apríl
(Polowanie na wielkanocne jajka w
marcu/kwiecńu)

Íþróttadagur hafnfirskra barna í apríl
(Dzień sportu w Hafnarfjörður - kwieceń)

Tiltekt á Degi umhverfisins 25. apríl
(Dzień sprzątania świata - 25. kwieceń)

Hattadagur í aprí.
(Dzień kapelusza - kwieceń)

Íþróttadagur hafnfirskra barna í apríl
(Dzień sportu w Hafnarfjörður - kwieceń)

Fjöruferð að vori
(Wycieczka na plaźe wioseń)

Farið niður að Læk að vori
(Wiosenny spacer koło jeziorka)

Allir eru vinir á Norðurbergi
(Wszyscy şa przyaciółmi w przedszkolu
Norðurberg)

Hjóladagur í maí
(Dzień roweru w maju)

Sumarferð í júní
(Wakacyjna wycieczka w czerwcu)

Opið hús í júní
(Dzień otwarty w czerwcu)

Grænfánaafhending á opnu húsi
(Ceremonia zielonej flagi w dzień
otwarty)

Elstu börnin á Norðurbergi
(Najstarsze dzieci - 5-6 latki)

Í heimsókn á Hrafnistu
(Wizyta w domu opieky społecznej w
Hrafnista)

Slökkviliðið í heimsókn
(Wisita ze straźy poźarnej)

Hrafnistukórinn í heimsókn
(Wizita z „chōrźe Hrafnista”)

Í heimsókn á lögreglustöðinni
(Wizyta u policyi)

Í heimsókn á Ásmundarsafni
(Wizyta w museum Ásmundura Jónssona)

Í heimsókn á Byggðasafni Hafnarfjarðar
(Muzeum w Hafnarfjörður wizyta)

Skógarferð
(Wycieczka do lasu)

Í heimsókn á Náttúrugripasafni Kópavogs
(Wizyta w museum naturalnum w
Kópavogur)

Skógarferð
(Wycieczka do lasu)

Útskriftarveisla elstu barnanna
(Ceremonia zakończenia przedskola)

Elstu börnin hjálpa til við pizzugerð
(Najstarsze dzieci pieczenie pizzy)

Útskriftarferð elstu barnanna
(Wycieczka z okazyi zakończenia
przedszkola)

Útskrift elstu barnanna
(Ceremonia oficyalna)

Umhverfismennt
(Edukacja ekologiczna)

Við flokkum rusl
(Sortowanie smieci)

Pappírsgerð
(Produkowanie
papieru)

Unnið með verðlaust efni
(Praca z rzeczami z recyklinku)

Undirbúningur fyrir pappírsgerð
(Preparacja-produkowanie papieru)

Bolluvendir búnir til úr dagblöðum
(„Bolluvönd“ przygotowywanie bicza)

Hljóðfæri búin til úr verðlausu efni
(Przygotowywanie instrumetów z rzeczy
z recyklinku)

Fernuskolun
(Czysczenie kartonów po mleku)

Fernur settar í gám
(Umieszczanie kartonów w
pojemniku)

Safntunnur tæmdar að vori
(Uźywanie naturalnego nawozu do
sadzenia roślin)

Á leiðinni með fernur í gám
(Zabieranie kartonów na recykling
centrum)

Við moltum lífrænan úrgang
(Recykling źywności)

Við förum í náttúruskoðun
(Odkrywanie natury)

Við förum í náttúruskoðun
(Odkrywanie natury)

Umhverfisráð barna að störfum
(Rozmowa o ochronie środowiska z
dziećmi)

Umhverfisráð barna að störfum
(Rozmowa o ochronie środowiska z
dziećmi)

*Textinn hér fyrir neðan er sendur foreldrum í tölvupósti til þess að láta
þá vita um aðlögun barns á milli deilda. Deildarstjóri á nýju deildinni
sendir þennan póst.
Witajcie!
Prosimy o poinformowanie nas, gdy otrzymają Państwo tę wiadomość.
Wasze dziecko (Nafn barns) zostanie przeniesione do innego departamentu.
Od teraz będzie uczęszczało do (Nafn deildar). Głównym nauczycielem
departamentu (Nafn deildar) jest (Nafn deildastjóra). Wkrótce wyśle ona
do Państwa e-mail z dalszymi informacjami dotyczącymi przenosin Państwa
dziecka (Nafn barns).
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt.
Z poważaniem,
(Nafn deildastjóra)
glowny nauczyciel departamentu (Nafn deildar).

*Textinn hér fyrir neðan er sendur foreldrum barna sem fara í Lund í
tölvupósti til þess að láta þá vita um aðlögun barns. Deildastjóri Lundar
sendir þennan póst.
Witajcie!
Prosimy o poinformowanie nas, gdy otrzymają Państwo tę wiadomość.
(Nafn barns) rozpoczyna adaptację w Lundi dnia (dags.) _______.
Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa wraz z dzieckiem na odwiedziny do
przedszkola dnia (dags.) _____ o godzinie ______ w celu zapoznania się z
pracownikami w Lundi. Pod koniec odwiedzin Państwa pociecha pójdzie do
swojego oddziału (do swojej grupy), a rodzice w tym czasie udadzą się na
krótką rozmowę ze mną, gdzie zostaną poddane przeglądowi informacje jakie
posiadam o Państwa dziecku.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt.
Czekam na spotkanie z Państwem.
Z poważaniem,
Lóa Björk Hallsdóttir
główny nauczyciel na Lund.

*Textinn hér fyrir neðan er sendur foreldrum í tölvupósti til þess að láta
þá vita um aðlögun barns á milli deilda. Deildarstjóri á nýju deildinni
sendir þennan póst.
Witajcie!
Prosimy o poinformowanie nas, gdy otrzymają Państwo tę wiadomość.

(Nafn barns) dnia ___(dags.) dołączy do (Nafn deildar). Chciałabym Państwa
zaprosić na wizytę w naszym departamencie dnia___ (dags.) o godzinie
____(kl.). Po wizycie odbędziemy krótką rozmowę, podczas której opowiem
Państwu o departamencie, a także przeprowadzę wywiad, który dostarczy mi
informacji na temat (Nafn barns).
Później, w lato, będą Państwo poproszeni o spędzenie chwili wraz z dzieckiem
u nas w przedszkolu. Będą Państwo mieli szansę, by nas bliżej poznać i być
częścią wspólnej integracji. Proszę czuć się zaproszonym, jeśli tylko będą
Państwo mieli ochotę zostać na dłużej.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt.

Do zobaczenia,
(Nafn deildastjóra)
główny nauczyciel na (Nafn deildar).

Skóladagatal Norðurbergs
Íslenska - pólska
*Skipulagsdagur verður __________________. Leikskólinn er lokaður fyrir
allri starfsemi með börnum þann dag.
Dnia _________________ odbędzie się dzień organizacyjny. Przedszkole
będzie zamknięte tego dnia.
*Dagur íslenskrar náttúru verður _______________. Þá ætlum við að
gróðursetja haustlauka og taka í garðinum okkar.
Dzień islandzkiej natury odbędzie się dnia _____________ . Zamierzamy
zasadzić w ten dzień jesienne bulwy i posprzątać nasz ogród.
*Náttúrubörn fara í skógarferð ________________. Mikilvægt er að
börnin séu mætt fyrir kl. _____ þann dag.
Dnia _____________ dzieci (Nátturubörn grupa) jadą na wycieczkę do
lasu. Bardzo ważne jest aby stawić w przedszkolu się punktualnie o godzinie
______________.
*Skógarbörn fara í skógarferð ________________. Mikilvægt er að börnin
séu mætt fyrir kl. ____ þann dag.
Dnia _____________ dzieci (Skógarbörn grupa) jadą na wycieczkę do lasu.
Bardzo ważne jest aby stawić w przedszkolu się punktualnie o godzinie
______________.
*Foreldrafundur verður á (deild) dags. _____ kl. ____. Þá fer fram kynning á
starfsfólki og starfsemi deildarinnar.
Zebranie rodziców odbędzie się na (deild) dnia ________________ o
godzine ______. W tym dniu poznają Państwo wszystkich pracowników
przedszkola i zapoznają się Państwo z funkcjonowaniem instytucji.

*Hjóladagur verður í leikskólanum dags. ___________. Þá mega börnin koma
með hjólin sín í leikskólann. Allir verða að muna eftir að koma hjálm.
Rowerowy dzień będzie miał miejsce dnia _______________. Dzieci mogą
przyjść z własnym rowerem. Proszę pamiętać o kasku!
*Brunaæfingar fara fram dagana ___________. Þá verður brunaboði settur
í gang og rýming verður æfð á öllum deildum. Þetta er liður í að tryggja öryggi
barna og starfsmanna ef eldur kemur upp. Mikilvægt er að börnin komi með
inniskó með sér þessa viku.
Ćwiczenia przeciwpożarowe odbędą się dnia ________________. Po
poinformowaniu o pożarze odbędzie się ewakuacja wszystkich oddziałów.
Ćwiczenia są przeprowadzane w celu jak najlepszego przygotowania dzieci na
wypadek prawdziwego pożaru. Uprzejmie prosimy o przyniesienie papuci w
tym tygodniu.
*Bangsadagur er 27. október. Þetta er alþjóðlegur bangsadagur og mega
börnin koma með besta bangsann sinn í leikskólann þann dag. Boðið verður upp
á bangsabrauð í nónhressingu.
Dzień maskotki (pluszaka) odbędzie się 27-go października - w
międzynarodowy dzień maskotki. Dzieci mogą przyjść w tym dniu ze swoją
(jedną!) ulubioną maskotką. W czasie podwieczorku dzieci będą jadły
"maskotkowy chleb".
*Dagur Sameinuðu þjóðanna er 24. október. Í tilefni af degi Sameinuðu
þjóðanna setjum við upp litla sýningu í anddyri leikskólans. Á sýningunni má
sjá ýmsa muni frá þeim þjóðlöndum sem við á Norðurbergi tengjumst ásamt
þjóðfánum þeirra. Þetta gerum við til að kynnast öðrum menningarheimum og
upplifa margbreytileikann í kringum okkur.
Międzynarodowy dzień ONZ odbędzie się 24-go października. Z okazji dnia
przy wejściu do przedszkola zostanie zaprezentowana wystawa prac dzieci.
Robimy to aby zaprezentować inne kultury, a przede wszystkim by dostrzec
tą różnorodność otaczającą nas dookoła.

*Bókavika er í næstu viku. Þá mega börnin koma með uppáhalds bókina sína í
leikskólann.
W następnym tygodniu będzie w przedszkolu tydzień książki. W tym czasie
dzieci mogą przyjść ze swoją ulubioną książką.
*Dagur íslenskrar tungu er 16. nóvember. Þá koma börn úr Engidalsskóla og
lesa fyrir okkur, við syngjum öll saman og á matseðlinum eru sviðakjammar.
Þennan dag leggjum við sérstaka áherslu á íslenskt mál.
16-go listopada to Dzień języka islandzkiego. Z okazji dnia przyjdą do nas
dzieci ze szkoły i będą czytać dla naszych pociech, a także będziemy śpiewać
razem piosenki. W tym dniu potrawą dnia jest glowa barania i szczegołny
nacisk kładziemy na jezyk islandzki.
*Vinavika er vikuna ______________. Þá vinnum við ýmis verkefni sem
tengjast vináttunni.
Tydzień przyjaźni będzie od______ do_______. Celem tygodnia jest
wykonywaanie różnych zadań, które umocnią i podtrzymają naszą przyjaźń.
*Afmæli leikskólans er 1. desember n.k. Þá koma allir saman í Kastala og
syngja afmælissönginn. Leikskólinn Norðurberg hóf formlega starfsemi í
ágúst árið 1982. Í tilefni dagsins er boðið upp á afmælisköku í nónhressingu.
Urodziny przedszkola są obchodzone 1-go grudnia. W tym
dniu będziemy śpiewać piosenki urodzinowe w Kastali. Przedszkole zostało
otwarte w 1982 roku. Na podwieczorek będzie podawany tort urodzinowy.
*Leiksýning verður í Kastala ___________ í boði foreldrafélagsins.
Przedstawienie w Kastali odbędzie się_________ zaplacone z opłat
rodziców.
*Jólastund foreldrafélagsins verður __________. Foreldrar eru velkomnir
ásamt börnum sínum í leikskólann til að föndra saman (setja negulnagla í
mandarínur). Húsið verður opið frá 10:00 - 11:30. Þetta er gott tækifæri til
samveru fjölskyldna sem eiga börn í leikskólanum.
Świąteczne spotkanie z rodzicami odbędzie się __________. Zapraszamy
wszytskich wraz z dziećmi do uczestnictwa (do dekoracji mandarynki z

goździkami) w godzinach 10:00 – 11:30. Toto jest dobra okazja do poznania
innych rodziców.
*Foreldrakakó verður __________ kl. ______. Þá ætla börnin að bjóða
foreldrum sínum upp á kakó og piparkökur sem þau hafa sjálf bakað.
Spotkanie przy kakao odbędzie się ___________o godzinie___________.
Rodzice zostaną poczęstowani ciastkami i kakaem przygotowanym przez
dzieci.
*Jólamatur verður í leikskólanum ___________. Þá verður boðið upp á
hátíðarmat og allir eiga að mæta í einhverju rauðu.
Obiad świateczny w przedszkolu odbedzie się ______. Prosimy, aby każdy
miał ubrane coś czerwonego.
*Fyrsti jólasveinnin kemur til byggða aðfaranótt 12. desember.
Przypominamy, że pierwszy Mikołaj przychodzi 12-go grudnia!
*Dags.__________ fara börnin á (deild) í heimsókn í Sívertsenshús. Þau fara
í þessa heimsókn til að kynna sér jólahald og heimili heldri borgara á 18. öld.
Dnia__________dzieci na (deild) udadzą się do „Domu Sivertensa“, gdzie
zapoznają się ze zwyczajami świątecznymi i dowiędzą się jak zyli ludzie w
XVIII wieku.
*Jólaball verður í leikskólanum _____________. Dansað verður í kringum
jólatréð og jólasveinn kíkir í heimsókn. Þennan dag verða allir að mæta í
rauðu.
Bal karnawałowy odbędzie się_________. Będziemy tańczyć w kółku i
odwiedzi nas świety Mikołaj. W tym dniu wszyscy powinni przyjść ubrani na
czerwono.
*Grautardagur er í leikskólanum __________. Þá borðum við jólgraut og
deilum honum með litlu vinunum okkar, álfunum, sem búa allt í kringum
Norðurberg. Við hittumst í Kastala kl. 10:30, lesum söguna um jólagrautinn og
förum með grautarskál út í álfasteininn í miðgarðinum.
Dzień kaszy odbędzię się dnia_________. W ten dzień będziemy jedli

kaszę, którą podzielimy się z naszymi malymi przyjaciółmi elfami, które
mieszkają w okolicach przedszkola. Spotykamy się w Kastali o 10:30,
będziemy czytać książki na ten temat, a także udamy się miseczką pełną
kaszy na środek ogrodu koło kamieni.
*Þorláksmessa er 23. desember. Þá er boðið upp á skötu og saltfisk í
hádeginu.
Þorláksmessa będzie dnia 23-go grudnia. Na obiad będzie solona ryba i
płaszczka.
*Jólafrí er frá __________ til ________. Við þurfum að vita hvort barnið
þitt komi í leikskólann milli jóla og nýárs.
Przerwa świąteczna jest od dnia_______ do_________. Proszę dać znać
czy dziecko będzie uczęszczało do przedszkola pomiędzy świętami a Nowym
Rokiem.
*Þrettándinn er 6. janúar. Þá kveðjum við jólin hér í leikskólanum.
„Trzynasty“ (ostatni Mikołaj wraca w góry) będzie 6-go stycznia. W tym dniu
żegnamy święta aż do następnego roku.
*Bóndadagur er _____________. Þá verður þorrablót hjá okkur í
leikskólanum og við fáum við þjóðlegan mat í hádegi og nónhressingu. Þann dag
eiga þeir sem geta að mæta í lopapeysum.
Dzień mężczyzny odbędzie się_________. W tym dniu serwowane będzie
jedzienie Þorra na obiad i podwieczorek. W tym dniu można przyjść do
przedszkola w islandzkim swetrze.
*Ömmu- og afadagur er __________. Þá eru afi og amma velkomin í
morgunmat á (deild) frá 8:30-9:30. Boðið verður upp á hafragraut, slátur og
kaffi í tilefni af Þorra.
Dzień babci i dziadka odbędzie się__________. Wszystkie babcie i
dziadkowie są zapraszani na poranne śniadanie na (deild) od godziny 8:30 do
9:30. Na śniadanie jest owsianka, mięso i kawa - jedzienie Þorra.

*Dagur leikskólans er 6. febrúar. Af því tilefni er foreldrum boðið í
morgunmat á (deild) dags. __________frá 8:15-9:15. Boðið verður upp á
hrökkbrauð og heimagert marmelaði.
Dzień przedszkola będzie 6-go lutego. Z tej okazji zapraszamy rodziców na
śniadanie na (deild) od godziny 8:15 do 9:15. Na śniadanie będzie herbatniki
i marmolada.
*Spilavika verður í leikskólanum í næstu viku. Þá mega börnin koma með
uppáhalds spilið sitt í leikskólann.
Tydzień gry będzie w przedszkolu w przyszłym tygodniu. Dzieci mogą
przynieść swoją ulubioną grę w przedszkolu.
*Bolludagurinn er __________. Við höldum upp á bolludaginn með því að
borða bollur í öll mál.
Dzień słodkiej bułeczki odbędzie się dnia_______. Będziemy
jeść bułeczki przez cały dzień.
*Sprengidagur er _________. Þá ætlum við að belgja okkur út af saltkjöti
og baunum í hádeginu.
Tłusty wtorek bedzie dnia________. Na obiad bedzie podawane solone
mięso i fasolka.
*Öskudagur er __________. Þá verður kötturinn sleginn úr tunnunni og allir
eiga að mæta í náttfötunum í leikskólann.
Środa popielcowa będzie dnia______________. Wszyscy powinni przyjść
do przedszkola w piżamach.
*Hattadagur er __________. Þá mega allir mæta með hatta í leikskólann.
Dzień kapelusza odbędzie się dnia___________. Proszę nie zapomnieć o
nakryciu głowy.
*Sameiginlegur íþróttadagur fyrir öll leikskólabörn í Hafnarfirði verður
_________. Sett verður upp þrautabraut fyrir yngstu börn leikskólans í
Kastala en eldri börnin fara í íþróttahúsið í Engidal við Víðistaðaskóla. Þennan
dag mega börnin koma með íþróttaföt og vatnsbrúsa í leikskólann.

Dzień sportu dla wszystkich przedszkoli w mieście Hafnarjörð będzie
dnia_________. Mlodsze dzieci będą ćwiczyć w Kastali, a starsze udadzą się
do haki sportoweh Engidal obok Víðistaðaskóla. Dzieci mogą przyjść w
strojach sportowych i pojemnikiem na picie.
*Páskafrí verður frá_________ til _________.
Przerwa wielkanocna będzie od ________ do____________.
*Sumardagurinn fyrsti verður _______. Leikskólinn er lokaður þann dag.
Z okazji pierwszego dnia lata __________rzedszkole będzie zamknięte.
*Dagur umhverfisins er 24. apríl. Þá viku er umhverfisvika hjá okkur hér á
Norðurbergi og við hreinsum til í umhverfi leikskólans og gerum fínt fyrir
vorið.
Dzień środowiska odbędzie się dnia 24-go kwietnia. W tym dniu bedziemy
sprzątać najbliższe otoczenie przedszkola i przygotowywać je do wiosny.
*Útskriftarveisla elstu barnanna verður ____________. Elstu börnin ásamt
leikskólakennurum sínum og leikskólastjóra, undirbúa veislu saman og eiga
góða samveru þar sem allir fá rós og viðurkenningarspjald fyrir gott samstarf
á árinu. Útskriftin verður í Kastalanum en veislan inni á deild.
Oficjalne zakończenie roku szkolnego dla najstarszych dzieci odbędzie się
dnia___________. Dzieci, nauczyciel i dyrektor przygotuju razem imprezę
a dzieci otrzymają dyplom. Oficjalny posiłek będzie w Kastali ale święto
będzie na oddziale danego dziecka.
*Opið hús er í leikskólanum ________ frá _______ til ______. Sýning
verður á verkum barnanna um allt hús, kórsöngur og samsöngur. Veitingar
verða seldar á vægu verði.
Dzień otwarty będzie w przedszkolu dnia_______ od______
do_________. W tym dniu odbędą się specjalne przedstawienia sztuka z
dzieci.
*Bjartir dagar fara fram __________. Verk barnanna á Norðurbergi eru til
sýnis á _____________.

Białe dnie będa w dniach________. Prace dzieci będzie mozna obęjrzeć
w___________________.
*Sumarferð leikskólans verður __________. Farið verður __________ og
eru foreldrar velkomnir með.
Letnia wycieczka dzieci będzie w dniu_________. Zapraszamy wszystkich
rodziców razem z nami.
17. júní er þjóðhátíðardagur íslendinga. Þann dag er leikskólinn lokaður.
Z okazji Dnia Niepodległośći 17-go czerwca przedszkole będzie zamknięte.
*Sumarfrí verður í leikskólanum frá _________ til og með _________.
Leikskólinn opnar aftur ________ kl. 7:30.
Przerwa wakacyjna będzie od_______ do________ włącznie. Następnego
dnia otwieramy o 7:30.
*Útskriftarferð elstu barna leikskólans verður __________. Farið verður í
Höfðaskóg og tjaldað við skátaskálnn yfir eina nótt.
Gátlisti fyrir ferðina :
Svefnpoki
Koddi
Tannbursti
Hárbursti / greiða
Handklæði – stórt
Náttföt/joggingföt
“svefnfélagi” (bangsi eða dúkka) eitt stykki
Stuttbuxur
nærföt
sokkabuxur/gammósíur
sokkar (4 pör)
Hlýir sokkar (ullarsokkar)
buxur
peysa
bolur
Vettlingar
Húfa

Regngalli
Stígvél
Snjógalli (engin úlpa)
Þykk peysa / flíspeysa
Merktur poki fyrir óhreint
Ef það er rigning þegar við leggjum af stað eiga börnin að koma í
regnfötunum.
Athugið að merkja föt barnanna vel !
Komið verður til baka í leikskólann kl. ____ og þá er foreldrum boðið í
hádegisverð áður en þeir fara með börnin sín heim.
Wycieczka z okajzi ukończenie przedszkola odbędzie się dnia__________.
Dzieci pojadą do lasu Höfðaskóg i będą tam nocować pod namiotami jedną
noc.
Lista na wyjazd:
śpiwór
poduszka
szczoteczka do zębów
grzebień
ręcznik-duży
piżama
miś/lalka (tylko jeden)
szorty
bielizna
rajstopy /legginsy
skarpetki (4 pary)
ciepłe skarpety (wełniane skarpety)
spodnie
sweter
koszulka
rękawice
czapka
przeciwdeszczowa ubrania
gumiaki

spodnie zimowe (bez kurtki)
gruby sweter / polar
podpisany worek na brudne ubrania
Jeśli w dniu wyjazdu pada deszcz dzieci powinny być ubrane w ubranie
przeciwdeszczowe. Proszę podpisać wszystkie ubrania.
Wrócimy z powrotem do przedszkola o godzinie __________. Rodzicom
zostanie zaoferowany obiad przed odebraniem dziecka do domu.

