
-Dla rodziców, którzy mówią więcej 
niż jednym językiem -

-Dowiedz się czegoś o odżywianiu i języku i zawrzyj 

współpracę z pielęgniarkami pediatrycznymi, 

pedagogami od spraw językowych oraz pedagogami 

lub opiekunami prywatnymi w Gminie Slagelse
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Twoje kontakty:

Pielęgniarka 
pediatryczna:

   Tel:

        e-mail:

Pedagog od 
spraw językowych:

   Tel:

        e-mail:

Pedagog z prywatnego 
miejsca opieki 
nad dziećmi:

   Tel:

        e-mail:

Pedagog:

   Tel:

        e-mail:
  

Center for Dagtilbud og Kultur 
i samarbejde med 

Center for Børn, Unge og Familie

(Polsk)
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Cel Pewnego Startu w Przedszkolu:
• Wspólnie chcemy dać Twojemu dziecku 

jak najlepszy start w Danii
• Uczestnicząc w projekcie dowiesz się coś 

ekstra: 

1. O tym, jak Twoje dziecko może się uczyć 
języka duńskiego i jednocześnie zachowac 
swój język ojczysty.

2. O tym, jakie pożywienie jest zdrowe dla 
Twojego dziecka.

3. O duńskiej kulturze i duńskim  
wychowaniu, tak aby Twoje dziecko 
mogło dobrze się rozwijać i prosperować 
w duńskich miejscach opieki prywatnej, 
przedszkolu i szkole.

4. O tym, jak Twoje dziecko uczy się poprzez 
zabawę.

5. O tym, jak widzieć, czy Twoje dziecko  
dobrze się rozwija i kwitnie.

• Odwiedzi Cię pielęgniarka pediatryczna 
i pedagog od spraw językowych.

• Jeżeli planujesz, żeTwoje dziecko 
będzie w miejscu opieki prywatneji, 
odwiedzi Cię w domu pedagog z tego 
miejsca.

• Ustalimy razem z Tobą, kiedy taka  
wizyta u Ciebie w domu najlepiej Ci 
pasuje.

- Dowiedz się czegoś o odżywianiu i języku 

duńskimoraz zawrzyj współpracę z pielęgniarkami 

pediatrycznymi , pedagogami od spraw 

językowych oraz pedagogami lub opiekunami 

prywatnymi w Gminie Slagelse

Dziękujemy Ci za uczestnictwo; w 
ten sposób możemy wspólnie dać 

Twojemu dziecku jak najlepszy start 
w Danii.

- - Chcemy dowiedzieć sie więcej o tym, 

 co jest ważne dla Twojej rodziny


