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Ãàëèíà Øîñòàê
засновниця мережі дитячих садочків та навчального центру
для дітей, батьків та педагогів Emily Club

    У дитинстві я ніколи не хотіла працювати з дітьми. Коли мої подруги мріяли про роботу 
вчительки, я бачила себе адвокатом у великій компанії. Після закінчення юридичного 
факультету, протягом 7 років я будувала успішну кар’єру в міжнародному банку. 
Все кардинально змінилось з народженням першої доньки, Емілії. Мене дуже зацікавило 
все, що пов’язане з дітьми. Я читала купу літератури, шукала відповіді на питання: 
як зробити мою доньку щасливою, як не нашкодити своїм вихованням, як виростити повну, 
цілісну особистість, яка розуміє себе, свої бажання, займається тим, що їй подобається і 
відчуває гармонію і любов. Час йшов швидко і вже треба було  повертатись на роботу. 
Ідея свого дитячого центру вже росла в мені, проте знадобився ще рік, щоб наважитись.
    І ось, в 2014 році я відкрила дитячий центр, ще тоді як клуб для всієї сім’ї, - місце, де моя 
дитина та її друзі будуть весело і в грі проживати своє дитинство, а батьки будуть спокійні 
за своїх дітей.
    Всі ці роки ми з моєю командою наполегливо працювали і продовжуємо працювати над 
тим, щоб створити ідеальне місце для дітей. Клуб для всієї сім’ї з часом трансформувався в 
навчальний центр, пізніше, ми сконцентрувались на основній своїй діяльності – дитячому 
садку. На сьогодні мережа Emily Club складається з трьох дитячих садочків, розділених 
за віком. Починаючи від ясел і до школи.
    Але є те, що залишилось незмінним і надважливим - наша ціль - щасливе дитинство.
Наша основна задача як дошкільного закладу – забезпечити дитині здорове, щасливе і
безтурботне дитинство, повне радості, вражень і спілкування з друзями.
    Ми постійно працюємо і розвиваємось. Так, не все йде гладко, щось дається легше,
щось важче. Ми змінюємо методики, змінюємо підходи, навчаємо викладачів, намагаємось 
іти за дітьми, бо одна з наших основних задач – прищепити інтерес до навчання в 
майбутньому. 
    Для нас дуже важлива робота з батьками. Тільки працюючи разом, в синергії, ми
можемо дати нашим дітям найкраще. Тому, в першу чергу, ми вибираємо своїх батьків,
людей, які сповідують ті самі цінності, що і ми. 
    Якщо вам близькі мої слова, якщо ви вважаєте, що щасливе і гармонійне дитинство,
наповнене активними іграми та цікавими проектами важливіше за ранній інтелектуальний
розвиток, ми запрошуємо вас завітати і познайомитись з нами.

Emily story
IñòîðIÿ ñòâîðåííÿ
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ìIñIÿ òà öIííîñòI 
ìåðåæI äèòÿ÷èõ ñàäî÷êIâ Emily club

ÌIñIÿ: 
В атмосфері поваги та підтримки, розкрити потенціал 
кожної дитини. Забезпечити своєчасний розвиток та 
становлення вільної, щасливої, людяної особистості, 
що вміє не стандартно та глобально мислити, творити
і створювати, розуміє себе та оточуючих.

ÖIííîñòI:
• Щасливі діти.  Щастя первинне,  навчання вторинне. 
• Команда – амбіційна, творча, ідейна, натхненна, 
самомотивована, проактивна, відповідальна, чесна.  
Наші викладачі – це в першу чергу небайдужі люди, 
наповнені, щасливі, які хочуть і люблять працювати з 
дітьми. Люди, що працюють з дітьми, обов’язково 
мають отримувати задоволення від своєї роботи.
• Соціальна відповідальність та екологічність.
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íàïðÿìêè äIÿëüíîñòI 
ìåðåæI äèòÿ÷èõ ñàäî÷êIâ Emily club

ЗДОРОВ’Я

РОЗВИТОК ТА НАВЧАННЯ

ЩАСТЯ

Спорт, здорове харчування, прогулянки, обідній сон, 
розумне загартовування, безпечне середовище, 
дружня атмосфера

Позитивне світосприйняття, прагнення миру,  відчуття 
відповідальності за своє життя і здоров'я, вміння 
відстоювати свою думку, вирішувати проблеми, розуміти 
і висловлювати почуття, повага до інших

Послідовне, комплексне, вчасне навчання. 
Поглиблене вивчення англійської мови із зануренням, 
розвиток критичного мислення та емоційного інтелекту. 
Правопівкульний розвиток через фізичний розвиток, 
музику і творчість. Проектна робота, екскурсії.
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êîìàíäà
ìåðåæI äèòÿ÷èõ ñàäî÷êIâ Emily club

Команда Emily club нараховує більше 35 кваліфікованих освічених вихователів та викладачів.

Загальне керівництво садочками здійснює безпосередньо власник мережі. Оперативне 
управління здійснює директор.  Розробкою та затвердженням навчальних програм, а також
контролем якості садочків – директор з навчальної роботи.  Дати відповіді на поточні 
організаційні питання та допомогти з вибором занять допоможуть адміністратори. 
Врегулювати поточні питання допоможе наш сервіс-менеджер.

Безпосереднім управлінням та організацією роботи садочків займаються викладачі методисти. 
Викладачі ведуть заняття,  проекти та інші активності.
Вихователі закріплені за групами і допомогають викладачам проводити заняття, а також 
відповідають за забезпечення життєдіяльності діток (туалет, харчування, одягання, чистота).
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ñàäî÷êè òà ãðóïè 
ìåðåæI Emily club

Назва садочку Назва групи Вік дитини                                                 
на 1 вересня

Кількість                        
дітей в                               
групі

Кількість 
вихователів
на групу

Emily Baby Club Baby (ясла) Немає                                                                                                 
2-х років 12 3

Emily Day Care Молодша 2 роки 12 2

Emily Day Care Середня 3 роки 14 2

Emily Preschool Старша 4 роки 14 2

14 2Emily Preschool Випускна 5+ років

EMILY BABY CLUB 
(ясла від 1-го року;
9:00-13:00, 9:00-19:00)

EMILY DAY CARE 
(садок від 2-х років;
8:00-13:00, 8:00-19:00)

EMILY PRESCHOOL 
(садок повного дня та нульовий 
клас від 4-х років; 8:00-19:00)

1
2

3

Всі садочки та групи в мережі Emily club розподілені за віком діток. 
Адміністрація залишає за собою право змінювати групи, заняття, вихователів.
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îðIЄíòîâíèé ðåæèì äíÿ*

â ìåðåæI äèòÿ÷èõ ñàäî÷êIâ Emily club

8:00-8:20 прийом діток

8:20-8:40 зарядка

8:40-9:00 сніданок

9:00-9:30 ранкове коло

9:30-10:30
10:30-11:15 вільна гра

11:35-12:30 прогулянка

12:40-13:00 обід

13:00-15:20
15:30-15:40

сон

15:45-16:15
полуденок

16:20-18:00 прогулянка

18:00-18:20 вечеря

18:20-19:00 вільна гра

заняття

заняття

Дитячі садки відкрито з 8:00 до 19:00.  Діти відвідують заняття 
за розкладом своєї групи (9:00-13:00; 8:00-19:00). 

Заняття в садочках не проводяться у вихідні та офіційні 
святкові дні.

Прийом дітей відбувається з 8:00 до 8:30 (для групи неповного 
перебування з 9:00 до 9:30). Своєчасний прихід в дитячий 
садок  необхідна умова правильної організації 
навчально-виховного процесу.
Кожен день в садочку починається з ранкового кола, де ми 
обговорюємо різноманітні події, розмовляємо, ділимося 
цікавими думками. В кінці ранкового кола розподіляємо 
чергування. Дітки самі обирають для себе професію на день – 
"охоронець чистоти", "вартовий часу", "синоптик", “психолог” 
та інші.

Заняття протягом дня розподілені таким чином, що зранку проходять здебільшого 
інтелектуальні (розвиток мислення, англійська мова та ін), а ввечері творчі і спортивні.

Просимо батьків завчасно попереджати вихователів про можливу відсутність дитини у 
садочку (у переддень або не пізніше 8:15 в день відсутності) та завчасно попереджати 
адміністрацію садочку про заплановану відпустку.

*Режим дня змінюється відповідно до сезону.
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ïÐÎÃÐÀÌÀ
ìåðåæI äèòÿ÷èõ ñàäî÷êIâ Emily club

ôIçè÷íèé ðîçâèòîê

Iíòåëåêòóàëüíé ðîçâèòîê

õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé ðîçâèòîê

• z-bébé
• Baby brain sport
• Спорт

• Англійська мова
• Підготовка до школи (1 рік до школи)
• Розвиток мислення
• Математика та логіка
• Навколишній світ
• Підготовка руки до письма
• Розвиток мовлення

• Розвиток емоційного інтелекту
• Музика
• Творчість
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Індивідуальні заняття з логопедом, психологом, репетитром англійської мови, 
підготовки до школи
Групові заняття айкідо, сучаної хореографії, арт студії, пластилінової 
анімації, шахів

Îãëÿäè ëîãîïåäà äâI÷I íà ðIê

äî
äà

òê
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I
çà

íÿ
òò
ÿ

Садочок працює за авторською програмою, розробленою методистами та викладачами з 
урахуванням індивідуальних особливостей дітей дошкільного  віку  з питань організації 
освітнього процесу. Програма складена з урахуванням основних вимог МОН України щодо 
вікових особливостей дітей (Базового компонента дошкільної освіти) та з використанням 
сучасних освітніх тенденцій (розвиток критичного мислення, проекта діяльність, ейдетичні
та кінезіологічні прийоми та ін.). 

Програма має основну (незмінну) та варіативну частину, яка постійно доповнюється новими 
цікавими проектами, майстер класами та заходами. Головні завдання програми спрямовані 
на розвиток основних компетенцій: здоров’я-збережувальної, особистісно-оцінної, 
родинно-побутової, соціально-комунікативної, природничо-екологічної, предметно-
практичної,  художньо-продуктивної, ігрової, сенсорно-пізнавальної, математичної, 
комунікативної, мовленнєвої.
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Календарний рік в садочках ділиться на два блоки:
- навчальний рік (вересень-травень);
- літній період (червень-серпень) – літній табір. 
Навчальний рік поділений на епохи (епоха урожаю, епоха здоров’я та інші). 
Всі теми тижня та теми предметів теж переплетені між собою цікавими проектами. 

Програмою передбачено: обстеження логопеда двічі на рік, моніторинг якості за 
кваліметричною моделлю (випускна група), відкриті заняття (2 рази на рік), свята та заходи. 
Психолог працює з дітками протягом року і надає консультації батькам. 
У разі необхідності проводить індивідуальну роботу з сім'ями.

Особливості програми розвитку:
- впровадження технології критичного мислення;
- використання проектної діяльності;
- розвиток емоційного інтелекту;
- поглиблене вивчення англійської мови;
- правопівкульний розвиток;
- ми готуємо до життя і до школи (діти випускної групи працюють за ускладненою програмою).

11
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z-bébé (програма фізичного розвитку 
малюків від 6 місяців до 2 років) 

Baby brain sport (фізичний та розумовий 
розвиток дітей від 2 до 6 років) 

Систематична поетапна стимуляція,
 відповідної до віку, рухової активності
 дітей у зручному і яскравому форматі.
• Удосконалення рухових і мануальних 
навичок.
• Відпрацювання природніх рефлексів.
• Зміцнення вестибулярного апарату.
• Виконання гімнастичних вправ на 
спеціальному обладнанні.

Програма спрямована на розвиток 
дитини «в русі». Ми рухаємося від 
підніжжя «Піраміди навчання» до 
вершини, опрацьовуючи кожну цеглинку 
окремо і всі разом.
• Сенсорні системи.
• Сенсомоторний  розвиток.
• Перцептивно-моторний розвиток.

ÔIçè÷íèé ðîçâèòîê
В наших садочках ви знайдете унікальну 
програму фізичного розвитку та виховання 
дітей. Любов до спорту – це любов до життя. 

Кілька разів на тиждень діти займаються:
- спортом;
- z-bébé ;
- Baby brain sport. 

День у садку розпочинається з ранкової 
гімнастики, що заряджає дитину енергією і 
піднімає настрій. 

Протягом дня:
- рухливі ігри та ігри спортивного характеру; 
- фізкультурні хвилинки під час та між 
заняттями;
- фізкультурні комлекси під час прогулянки.
Таким чином, денний графік фізичного 
навантаження діток укомплектований та 
збалансований. 

Заняття відбуваються у спеціально 
обладнаному спортзалі.
Ми використовуємо тільки найкраще і 
найсучасніше обладнання. 
Узимку, навесні та влітку діти активно 
проводять час на свіжому повітрі. 

z-båbå, Baby brain sport, ñïîðò
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Iíòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê
àíãëIéñüêà ìîâà

Англійська мова в Emily Club викладається за методикою Валерії  Мещерякової "I love English", 
яка привчає дитину вивчати англійську мову із задоволенням: розмовляти, читати та писати. 

В основі методики є метод імпринтингу. Завдяки тому, що викладач спілкується з дітьми 
винятково англійською, створюється своєрідне англомовне середовище, що допомагає 
повністю зануритись у предмет та почати розмовляти англійською. Окрім занять, дитина 
поповнює свій лексичний запас повсякденними висловами та невдовзі починає розуміти і 
розмовляти.

Програма вивчення англійської мови передбачає поетапне навчання відповідно до віку:
• I can sing games – 2-3,5 років; 
• I can sing musicals – 3,5-4,5 років; 
• I can speak 1 частина – 4,5-5,5 років ; 
• I can speak 2 частина – 5-7 років; 
• I can read – 7 років; 
• I can write – 8 років.

13
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Iíòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê

ÏIäãîòîâêà äî øêîëè
Основне завдання підготовки – навчити дітей вчитися,  допомогти їм полюбити навчання. 
Заняття проходять з використанням ейдетичних прийомів, технології критичного мислення,  
проектної методики. Підготовка містить 3 складові готовності: фізіологічна готовність 
(перевіряється системою вправ), психологічна готовність та інтелектуальна готовність 
(побудована за вимогами МОН України). 

ðîçâèòîê ìèñëåííÿ
Розвитку мислення приділено досить багато уваги, адже однією із основних задач програми 
є навчити дитину мислити нестандартно, творчо та критично. Тому на  заняттях 
використовуються різні прийоми для вдосконалення вміння систематизувати,  узагальнювати, 
блокувати отриману інформацію та ін.  Старша та випускна групи працюють у зошитах.

Ìàòåìàòèêà òà ëîãIêà
Включає в себе напрямки: у світі чисел і цифр, у світі форм і величин, у світі простору і часу,
розв’язування логічних задач. Залежно від віку, обирається рівень складності завдань.
Починаючи зі старшої групи, діти працюють за зошитами.
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Iíòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê
íàâêîëèøíIé ñâIò
Це знайомство зі світом, що нас оточує. Діти отримують систему знань про природу та місце 
в ній людини, про людські цінності. Предмет інтегрований, адже поєднується із читанням,
розвитком мовлення, математикою, творчістю. Вивчення предмету відбувається за 
допомогою дослідів, експериментів, екскурсій.

ÏIäãîòîâêà ðóêè äî ïèñüìà
Інтегрований процес, який частково використовується на різних заняттях. Для різного 
віку характерні свої прийоми та методи.  У діток молодшої та середньої групи – це робота з 
крупами, з тістом, вирізання та обведення по контуру. Для старшої та випускної груп – це 
робота у зошитах, що поєднана з різними видами творчості.

ðîçâèòîê ìîâëåííÿ
Один з найважливіших аспектів програми. Як і всі інші напрямки, характерний послідовністю 
та системністю. Діти молодшої та середньої груп працюють з картками, звуконаслідуванням, 
складають речення, описи. Старша та випускна група працюють над збільшенням 
словникового запасу, удосконалюють вміння правильної вимови.

15
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õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé 
ðîçâèòîê
ðîçâèòîê åìîöIéíîãî Iíòåëåêòó
Розвитку емоційного інтелекту в садочках приділяється велике значення, адже для нас
емоційний інтелект – це, в першу чергу, вміння усвідомлювати свої емоції, а також уміння 
аналізувати емоції інших людей і згодом навчитись контролювати свої власні. Це важливо у 
сучасному світі, адже для того, щоб стати успішним дорослим  і якісно взаємодіяти з іншими,
необхідно розвивати емоційний інтелект.

Працюючи над емоційним інтелектом, ми 
звертаємо увагу на:
- формування позитивного ставлення до 
себе та інших;
- формування відповідальності за своє 
життя та здоров’я;
- набуття вміння вирішувати проблеми, 
відстоювати свою думку, висловлювати 
почуття, передавати настрій:
- усвідомлення своєї значимості у 
суспільстві;
- розуміння власних та чужих почуттів та 
емоцій, вміння адекватно реагувати, 
висловлювати свою думку та передавати 
настрій;
- розвиток почуття відповідальності;
- пізнання себе та світу довкола;
- вміння поважати почуття інших людей;
- вміння допомагати та співчувати один 
одному;
- поняття добра як невід’ємної частини
 життя;
- розвиток вміння бачити прекрасне та 
відтворювати красу навколо себе.

16
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õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé 
ðîçâèòîê
òâîð÷Iñòü, ìóçèêà
Музика
Музичні  заняття в садочку не стандартні, передбачають не тільки слухання музичних творів 
доступних для сприйняття малюками, навчання їх співу, рухам в музичних іграх і танцях,
але і навчанню їх грі на дитячих музичних інструментах: барабани, клавеси, бумвокерси.
Заняття музикою сприяють розвитку мозку, моральності і емоційної чуйності, розвитку 
мовлення, розвитку самодисципліни і сили волі, координації.

Творчість (ліплення, живопис, алікації, кераміка, пластилінова анімація, та інші).
У відповідності до програми, діти знайомляться з різними видами живопису, графіки, 
пластики, колажу та аплікації. Наші заняття завжди лишають простір для творчості. 
Саме так ми намагаємося довести дитині: світ різноманітний та багатогранний. 
Саме так формується у неї погляд на життя.
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Ïðîãóëÿíêà â ñàäî÷êàõ
ìåðåæI Emily club

Значення прогулянок для здоров'я дітей просто величезне, тому з раннього віку як можна 
більше часу потрібно проводити з дитиною на свіжому повітрі. 
Режим дня дитячих садків передбачає щоденне проведення денної прогулянки після занять 
та вечірньої – після полудня. Загальна тривалість прогулянки становить до 3 годин на 
день. Для досягнення оздоровчого ефекту в літній період в режимі дня передбачається 
максимальне перебування дітей на свіжому повітрі. Зимові прогулянки проводяться при 
температурі до -16°С . 

Діти в наших садочках гуляють на власномму огородженому майданчику та за будь-яких 
умов. Забороною для прогулянок є сила вітру більше 15 м/с, ускладнення метеоумов.

День в садочку насичений активними іграми на прогулянці, тому обов’язково одягайте 
дитину в зручний одяг, який не шкода забруднити і зіпсувати. 
Кожна дитина в наших садках повинна мати непромокний комбінезон, гумові чоботи, 
дощовик. Чому? Тому що ми гуляємо під невеликим дощем, стрибаємо по калюжах, бігаємо 
по піску. Для нас не страшний пісок у взутті, брудний одяг та мокрі рукавиці.  Ми за щасливе 
та яскраве дитинство для кожної дитини.
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Види прогулянок в наших дитячих садках:
1. За місцем проведення:
• на дитячому майданчику та прибудинковій території дитячого садочку;
• за межами території дитячого саду (можливі в старших групах, на невеликі відстані).
2. За змістом:
• традиційна: включає в себе трудову діяльність дітей (прибирання листя, снігу і т.д.), 
рухливі і тихі ігри і т.д.;
• тематична: складається із спостережень і бесід на конкретну тему (тварини, хмари, 
дерева, міський транспорт тощо), може являти собою вуличну театральну постановку, 
квест з подоланням нескладних перешкод;
• цільова: організований вихід за межі території дитячого садка, на невелику відстань 
(до 2 км);
• екскурсія (як правило, музейна): проводиться не рідше 1 разу на місяць, починаючи з 
середньої групи;
• похід: може проводитися 1-2 рази на рік у старших групах.
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ÒÓÐÁÎÒÀ ÏÐÎ áåçïåêó, 
ÇÄÎÐÎÂ’ß ÒÀ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
ìåðåæI äèòÿ÷èõ ñàäî÷êIâ Emily club
Питання безпеки дітей є одним з основних у наших садочках. 
• Всі приміщення обладнані сучасними системами попередження пожежі та пожежогасіння.
• Весь персонал проходить навчання із протипожежної безпеки.
• Всі садочки оснащені домофоном. Без підтвередження персоналу, до садочків ніхто 
сторонній потрапити не може.
• Всюди встановлено системи  відеонагляду, які дозволяють слідкувати на відстані  за тим, що 
відбувається в садочках.

Разом з батьками, ми турбуємося не тільки про виховання та розвиток дітей, але й дбаємо про
їхнє здоров'я. 
• Всі викладачі та вихователі садочків проходять навчання першої домедичної допомоги дітям. 
• Діток зранку оглядає лікар-педіатр. За потребою, лікар надає консультування педагогам.
• Будь-ласка, приводьте дитину вранці вчасно, щоб заздалегідь виявити можливу інфекцію і не 
допустити її поширення. Лікар/персонал садочку має право не допустити дитину за наявності 
ознак хвороби до садочку. 
• Ми турбуємося про здоров’я та самопочуття дітей і педагогів, тому, переконливо просимо Вас 
залишати дитину вдома, якщо у неї є ознаки захворюваності.
• У разі погіршення самопочуття дитини персонал садочку негайно повідомляє батьків. 
Батьки зобов’язані забрати дитину протягом однієї години з моменту повідомлення.
• В період спалаху сезонних вірусних та інфекційних захворювань, вводимо заходи посиленої 
безпеки (посилена дезинфекція приміщення, додаткове кварцування і т.д.). У разі виявлення 
захворювання у дитини з садочку, батьки повідомляють садочок, а Садочок транслює 
інформацію в закритій групі у Facebook (як основний канал комунікації з батьками).
• Для діток садочку оформлено річні страхові поліси від нещасних випадків.
• У садочку постійно дотримується температурний режим (для активних ігор 19-23, для сну 
18-22°С,) та режим вологості повітря 40-60%. 
• Провітрювання та кварцування приміщення, вологе прибирання, миття іграшок відбувається 
постійно згідно з графіком. 
• Протягом дня чергує прибиральниця, яка слідкує за чистотою.

Питання харчування є надважливим, ми прагнемо, щоб їжа була не тільки смачною, але й 
корисною. Саме тому, наш садок дотримується принципів здорового харчування. 
• Меню ретельно розроблене дієтологом, воно відповідає потребам дітей і збагачене
різноманітними крупами, сезонними овочами і фруктами, медом, горіхами. 
• Пропонуємо чотири види меню: безлактозне, безглютенове, вегетеріанське та звичайне.
• Порції їжі для дітей відповідають нормам дитячого харчування. 
• Якщо у Вашої дитини є алергічні реакції, просимо обов’яково вказати про це в анкеті, 
повідомити вихователя. Якщо потрібно дієтхарчування – принесіть будь-ласка призначення 
лікаря.
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îðIЄíòîâíå ìåíþ

Сирна запіканка
Сметана
Чай із шипшини

Млинці з куркою та 
шпинатом
Трав'яний чай
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Омлет
Чай із шипшини

Сирно-морквяний 
пудинг
Сметана
Чай

Вівсянка на воді з 
родзинками
і яблуком
Чай трав'яний

сніданок

Алфавітний суп з 
горошком та
сухариками
Рулет з індички з 
зеленню
Салат з молодої 
капусти, з огірком 
і маслом
Компот ягідний

Суп гречаний з 
куркою та
сухариками
Кукурудзяна каша з 
сиром
Салат овочевий 
(помідор, огірок, 
петрушка)
Кисіль ягідний

Крем-суп з кабачка 
з сухариками
Паста болоньєзе з 
м'ясом
Салат з моркви чи 
огірок
Компот ягідний 

Курячий суп з яйцем, 
зеленню і морквою, 
та з сухариками
Свіжий огірок
Сосиска з індички 
(половинка, власного 
виробництва)
Узвар

Рибний суп з 
цибулею-пореєм і 
морквою, та з
сухариками
Рис зелений
Рибна котлета на 
пару
Компот яблучний
Хліб  

Печиво галетне
Кефір

Банан
Кефір

Яблуко печене
Компот ягідний 

Кекс морквяний
Кефір

Яблуко
Кисіль ягідний 

Овочева запіканка 
з куркою
Чай

Печеня 
по-домашньому 
з яловичиною
Чай

Курячі оладки з 
помідорами, яйцем і 
зеленою цибулею
Чай

Запіканка рисова
Соус яблучний
Чай

 

Хліб
Бурякова картопля
Яйце куряче 7 хвилин 
(1/2)
Чай
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ñîí
â ìåðåæI äèòÿ÷èõ ñàäî÷êIâ Emily club

Важливе значення для зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку має денний сон, що 
становить 1,5-2 години. За цей час відновлюється функціональний стан нервової системи 
і забезпечується нормальна психічна діяльність дитини.

Сплять діти в садочках на спеціальних матрацах та в індивідуальних дитячих спальничках 
із натуральних матеріалів, що гарно перуться, зручно застібаються, влітку не парять. 
Це безпечно, екологічно та дуже весело для дітей. Сон в садочку перетворюється на 
пригоду. 

Перед сном діткам читають казки, вмикають повільну класичну музику. Приміщення 
максимально затемнюють, обов’язково дезинфікують та зволожують. Температура в кімнаті 
зберігається на рівні 18-22°С, а вологість в межах 40-60%.
Після сну з дітками займаються гімнастикою пробудження.

Дітки, які не сплять – відпочивають, читають казки або займаються спокійними іграми.

22



23

Ñâÿòà òà çàõîäè
ìåðåæI äèòÿ÷èõ ñàäî÷êIâ Emily club

У програмі розвитку запланована велика кількість внутрішніх свят та заходів, що проходять за
календарем:
• осінь – День осені, День батька, День козацтва;
• зима – Масляна, День Святого Миколая;
• весна – День щастя, День матері;
• літо – День дитини.

Двічі на рік (на Новий рік в грудні та Випускне свято в травні) влаштовуємо грандіозні виїздні 
свята-фестивалі, на які запрошені всі дітки та батьки. Це в першу чергу сімейні свята, на яких 
ми ділимось успіхами діток, планами на майбутнє, влаштовуємо веселі ігри, пікніки.
Дні народження святкуються в садочку у дружньому колі, вихователі готують разом з дітками 
святкування, подарунок від садочку, смакують святковий пиріг, а в переддень виготовляють 
запрошення. Також, батьки мають можливість замовити дитячу анімацію.
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ÂçàЄìîäIÿ ç áàòüêàìè
â ìåðåæI äèòÿ÷èõ ñàäî÷êIâ Emily club

Для нас дуже важлива робота з батьками. Тільки працюючи разом, в синергії, ми можемо дати 
нашим дітям найкраще. 
Тому, в першу чергу, ми вибираємо своїх батьків, людей, які сповідують ті самі цінності, що і ми.
 
Хто ми? – Ми ті, хто впевнені, що до рівня дитини треба не опускатися, а підніматися!

Ми відкриті до пропозицій, тому комунікація з батьками здійснюється у таких напрямках:
• викладаємо інформацію у закриту групу у Facebook (основний спосіб комунікації з батьками);
• щодня спілкуємося в садочку;
•  кожна дитина має щоденнички, в яких батьки залишають повідомлення для садочку, і де 
вихователі передають інформацію про перебування дитини в садочку;
• проводимо батьківські збори у форматі зустрічей;
• організовуємо проекти з батьками та дітьми;
• проводимо неформальні зустрічі на наших сімейних святах-фестивалях;
• якщо у батьків є побажання/зауваження до будь-яких процесів садочку, просимо 
повідомити про це нашому сервіс-менеджеру або надсилати їх на email: 
emilyclubua@gmail.com.
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ÇÀÃÀËÜÍÈÉ ÏÐÎÖÅÑ ÂÑÒÓÏÓ 
ÄÎ ÑÀÄÎ×ÊIÂ ÌÅÐÅÆI EMILY CLUB

1. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖIß ÀÄÌIÍIÑÒÐÀÒÎÐÀ
Адміністратор допоможе Вам зорієнтуватись у відмінностях садочків, проведе першу 
екскурсію приміщенням, розповість про ососбливості.

2. ÑÏIÂÁÅÑIÄÀ Ç ÌÅÒÎÄÈÑÒÎÌ
Батьки разом з дитиною приходять познайомитись з садочком, з приміщенням, з викладачами 
та дітками.  Викладач-методист спілкується з дитиною, щоб зрозуміти, як краще провести 
процес адаптації та підібрати групу, в якій дитині буде комфортно. Розповідає батькам про 
життя в садочку, відповідає на питання, заповнює анкети.  Це надзвичайно важливий етап, 
бо відбувається перше знайомство дитини з садочком, закладаються основи адаптації. 
Після співбесіди, методист узгоджує дати перших пробних днів для дитини і додає батьків 
до закритої групи в Facebook, де викладаються фото і відео з щоденного життя садочку і 
відбувається основна комунікація між батьками і працівниками садочку.

3. ÏÐÎÁÍI ÄÍI
В перший день дитина залишається на пів дня (батьки присутні). Другий та третій пробні дні
дитина залишається на повний день. Це сприяє комфотній адаптації до нового місця.
Батькам варто приділити увагу цим першим дням, проводити бесіду з дитиною, готувати її 
до садочку та сприяти позитивному настрою.
Для першого пробного дня необхідно взяти довідку від педіатра, що дитина здорова та може
відвідувати дитячий колектив. Також потрібно зібрати дитині всі необхідні речі: змінне взуття, 
одяг, піжаму, одяг для прогулянок тощо.

4. ÏIÄÏÈÑÀÍÍß ÄÎÃÎÂÎÐÓ
Для укладення договору:
- батьки надають такі документи: 
1. копія паспорту одного з батьків; 
2. копія свідоцтва про народження дитини; 
3. довідки від гарстоентеролога та невролога; 
4. список осіб, які можуть передавати та забирати дитину з садку; 
- оплачують вартість навчання і щорічний внесок. 
Після підписання договору обома сторонами, дитина і її батьки стають повноцінною 
частинкою #EmilyFamily 

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖIß
ÀÄÌIÍIÑÒÐÀÒÎÐÀ

ÑÏIÂÁÅÑIÄÀ
Ç ÌÅÒÎÄÈÑÒÎÌ ÏÐÎÁÍI ÄÍI

ÏIÄÏÈÑÀÍÍß
ÄÎÃÎÂÎÐÓ

1 2 3 4
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Àäàïòàöiÿ
â ñàäî÷êàõ ÌÅÐÅÆi EMILY CLUB

Ïåðøèé åòàï. Ïiäãîòîâêà âäîìà.

Ãîòîâíiñòü áàòüêiâ
Запитайте себе: Що ви відчуваєте, коли уявляєте дитину в садочку?
Що чекає на дитину в садку?
Чи готові Ви довірити свою дитину вихователям?
Чи радісно Вам, що дитина буде в садочку і у Вас з’явиться більше вільного часу?

Якщо ви внутрішньо не готові відпустити дитину, дуже хвилюєтесь, відчуваєте сум і 
тривогу – адаптація може видатись складною. Дитина відчуває всі ваші емоції і переживання 
без слів. Тому в першу чергу попрацюйте з собою – найлегша адаптація, зазвичай, у тих дітей, 
чиї батьки впевнені, що садочок – це кращий варіант для їхньої дитини.

Адаптація до дитячого садка починається до того, як батьки приходять в дитячий садок.
Оберіть садочок за декілька місяців до того, як почнете навчання. 
Сім'я повинна створити для дитини позитивний образ дитячого садку:
Не можна:
- лякати садком;
- розповідати негативні історії.
Необхідно:
- грати в садок вдома;
- гуляти біля садку, звертати увагу дитини на дитячий сміх (позитивні емоції);
- відточувати навички самообслуговування: мити руки, одягатися, взуватися, проситися 
в туалет (для дітей від 2 років);
- підвести режим дня дитини під режим дня садку, меню вдома під меню садочку;
- пояснити правила садочку.

äðóãèé åòàï. ïåðøå çíàéîìñòâî ç ñàäêîì
Перше знайомство дитини з садком відбувається на консультації з адміністратором (якщо 
батьки прийшли з дитиною), або на спібесіді з методистом.
Зазвичай методист проводить першу екскурсію для дитини по садочку, знайомить з дітками 
та вихователями.
Цей період адаптації дуже важливий, так як створюються перші зв’язки, які допомагають 
створити прихильність дитини до дитячого садку.
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Ми працюємо з кожною дитиною окремо і індивідуально визначаємо процес і строк 
адаптації.

За кожною дитиною на період адаптації закріплюється відповідальний вихователь – ментор, 
який приділяє максимальну увагу дитині протягом дня і контактує з батьками по всіх 
питаннях, детально розповідає про день, про харчування, про нові враження і переживання 
дитини. 

В садочках Emily day care та Emily preschool первинна адаптація проходить, зазвичай, за три 
дні. В перший пробний день дитина залишається на пів дня.
- Дитина знайомиться із своєю групою, вихователями, режимом дня, відвідує першфі заняття. 
Мама (тато) знаходиться з дитиною у приміщенні, відвідує заняття, за потреби. Якщо дитина 
відпускає маму, то мама спостерігає за дитиною в холі за допомогою камер відеонагляду.
На другий та третій пробні дні дитина вже може залишитись на  повний день.
- Мама може піти, або знаходиться у приміщенні та спостерігає за дитиною з камер 
спостереження.

У садочку Emily baby club первинна адаптація, зазвичай, займає один тиждень. В перші два 
дні батьки з дитиною приходять просто познайомитись з садочком. Починаючи з третього 
дня, мама вже може залишати дитину на певний час.

òðåòié åòàï. ïðîáíi äíi
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Ïîðàäè ïiä ÷àñ àäàïòàöii
1. Оберіть іграшку
Вона стане частинкою Вашого дому, що буде підтримувати і заспокоювати дитину. Можливо, 
це та іграшка, з якою дитина засинає.

2. Завжди тримайте своє слово
Якщо ви обіцяєте забрати дитину після сну, то так і має бути.

3. Будьте чесними
Діти дуже ображаються, коли їм не говорять правди. 

4. Розлучайтесь дбайливо
Пояснюйте, що любите дитину, що зараз йдете на роботу та ін. Врахуйте час, який потрібен 
дитині на комфортне прощання, поступово скорочуйте його. Придумайте разом з дитиною 
власний ритуал прощання: поцілувати три рази в ліву щічку, дати п’ять, обійнятися і побажати 
гарного дня чи ін.

5. Слідкуйте за станом здоров’я дитини
Поганий сон, нервові перевантаження (в тому числі: телефони, планшети, телевізори), 
неправильне харчування – впливають на емоційний стан дитини і можуть ускладнити 
адаптацію.

6. Уважно вислуховуйте розповіді дитини після садочку, ставте уточнюючі запитання, але не
допитуйтесь нав’язливо
Якщо дитина не налаштована звітувати перед Вами, як пройшов її день – це її право, 
поважайте його.

7. Будьте терплячі та спокійні
Кожна дитина унікальна і має свій темперамент, характер, особливості виховання, звички, 
моделі поведінки. Діти одного віку і статі по різному реагують в однаковій ситуації. Тому 
варіантів адаптації багато.
Деякі діти плачуть, втрачають апетит, не хочуть грати з дітками. Але проходить декілька днів, 
вони розуміють що їм нічого не загрожує, і починають придивлятись, ідуть на контакт, добре 
їдять, і з задоволенням граються з дітками.
А буває так, що дитина одразу відпускає батьків, їсть, грається, але проходить декілька днів 
або, навіть, місяць і вона усвідомлює, що садок – це надовго – і починається хвиля протесту 
(важливо розуміти, що це етап адаптації, а не дитині стало несподівано погано в садочку).

8. Вірте в свою дитину!
Спостерігайте за дитиною. Кожна дитина реагує на зміни по-своєму. Для дитини дуже 
важливо, щоб Ви підтримували її під час адаптації і вірили в її сили.
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Батьки укладають договір з Emily club про відвідування їх дитиною одного з садочків мережі. 

Оплата за садочок ділиться на оплату за навчання та харчування. Оплата за навчання може 
здійснюватися помісячно, поквартально або за рік. 
Додатково оплачується щорічний внесок. 
Харчування оплачується щомісячно.

В суму щорічного внеску включено всі витрати на навчальні та методичні матеріали, 
плановий ремонт, річний страховий поліс, подарунки на свята для дітей та організація 
масштабних виїзних свят двічі на рік.

Регулярна оплата здійснюється до 25 числа поточного місяця на наступний період оплати 
відповідно до умов договору.
При оплаті за триместр та за рік передбачені знижки. На другу дитину також надається 
знижка 10%, на третю 15%.

У разі відсутності дитини оплата за навчання не перераховується.
Харчування сплачується авансом з перерахунком в кінці місяця за фактично відвідані 
дитиною дні.

Батьки можуть достроково розірвати договір, повідомивши про намір розірвати договір 
адміністрацію садочку письмово не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати 
розірвання. Договір вважається розірваним з дати, що вказана в повідомлені. Якщо вказана 
дата розірвання менше ніж через 30 календарних днів, договір вважається розірваним 
через 30 календарних днів з моменту письмового повідомлення. 
У разі розірвання Договору з ініціативи батьків, здійснена ними оплата поверненню не 
підлягає.

îïëàòà
ìåðåæI äèòÿ÷èõ ñàäî÷êIâ Emily club
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äëÿ íîòàòîê
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Íàøà ñïiâïðàöÿ -
çàïîðóêà ãàðìîíiéíîãî
ðîçâèòêó äèòèíè!

З любов’ю, від команди Emily club
*інформація з даної книги може бути змінена на розсуд команди садочків


