ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА В УЧИЛИЩЕ: ДА ОФОРМИМ ПРЕХОДА ЗАЕДНО
Скъпи родители,
През лятото Вашето дете тръгва на училище. Бъдете сигурни, че в училище
Вашето дете ще бъде посрещнато добре! Важно е Вашето дете да
продължи да изпитва удоволствие от ученето и да остане любопитно.
Когато Вашето дете усети, че му се възлагат самостоятелни задачи и
дейности, то придобива кураж и самочувствие.
В тази брошура ще откриете информация за това, как Вие като родители
можете да подпомогнете Вашето дете.

Общи съвети
Всяко дете е различно, затова се осведомете от детската градина, къде
Вашето дете все още се нуждае от помощ.
Иначе имаме следните предложения за Вас:
▶

Посетете с Вашето дете началната страница на училището.

▶

Научете с Вашето дете бъдещия път до училище и разгледайте
училището. При това обърнете внимание на знаците и светофарите.

▶

Подгответе заедно с детето учебните материали, за да събудите у
Вашето дете радостното очакване на училището.

▶

Попитайте дали Вашето дете знае пълното си име, адрес и телефонен
номер.

Съвети за насърчаване в ежедневието
▶

Оставяйте детето да се облича само, да откопчава и закопчава ципове
и копчета и да си връзва връзките.

▶

В ежедневието възлагайте на детето дребни задачи, напр. да донесе
или отнесе нещо.

▶

Вашето дете може да помага в домакинството, напр. в готвенето и при
слагането на масата.

▶

Оставяйте Вашето дете само да разчиства нещата си.

▶

Подпомагайте пространствената ориентация, като напр. пращате
детето за дребни покупки
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▶

Оставяйте Вашето дете да се движи много, по възможност на открито:
изкачване на стълби, катерене, балансиране, ходене назад и на пръсти;
игра с топка, подскачане.

▶

При това подпомагайте детето да се концентрира по 15 минути върху
едно нещо. Окуражавайте го да завършва докрай задачи и игри.

▶

Изказвайте похвала, също и при малък напредък.

▶

Оставяйте Вашето дете да избира телевизионни предавания и ги
обсъждайте заедно. При това ограничавайте времето за медии
(телевизия, компютър, смартфон, игрови конзоли и т.н.) до 30 минути
на ден.

▶

Подпомагайте Вашето дете да научи учтиво и уважително поведение.

А ако остане още време в ежедневието
▶

Играйте колективни игри (напр. игри със зарове, Мемори, пъзели)

▶

Четете книги на глас и карайте детето да разказва историята

▶

Пейте песни

▶

Режете, играйте с пластилин, рисувайте, оцветявайте, лепете, сгъвайте

▶

Сортирайте неща по големина и ги описвайте

Училищата и детските градини в градския регион Аахен Ви подпомагат в
тези тежки времена и пожелават на Вашето дете успешен старт в училище .
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