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З ДИТЯЧОГО САДКА ДО ШКОЛИ: ГОТУЄМО ПЕРЕХІД РАЗОМ РАЗОМ 

 

Шановні батьки!  

 

Влітку ваша дитина почне ходити до школи. Будьте впевнені, вашу дитину 

буде тепло прийнято в школі! Важливо, щоб ваша дитина отримувала 

задоволення від навчання і залишалася допитливою. Коли ваша дитина 

відчуває, що їй довіряють самостійно виконувати завдання та різні справи, 

вона набуває сміливості та впевненості в собі. 

В цій листівці ви знайдете інформацію про те, як ви – батьки – можете 

підтримати свою дитину. 

 

Поради загального характеру 

Кожна дитина індивідуальна – дізнайтеся в дитячому садку, в якій сфері 

вашій дитині потрібна підтримка. 

Крім того, у нас є для вас такі пропозиції: 

▶ Відвідайте разом зі своєю дитиною домашню сторінку школи.  

▶ Разом зі своєю дитиною познайомтеся з майбутньою дорогою до 

школи 

та огляньте школу. Зокрема, звертайте увагу на дорожні знаки та 

світлофори.  

▶ Зберіть разом з дитиною шкільне приладдя, щоб вона вже заздалегідь 

раділа, що піде до школи. 

▶ Запитайте свою дитину, чи знає вона своє повне ім'я, адресу та номер 

телефону.  

 

Поради щодо підтримки в повсякденному житті 

▶ Дозвольте дитині самостійно одягатися, розстібати і застібати 

блискавки та ґудзики, зав'язувати шнурки. 

▶ Доручайте дитині невеликі завдання в повсякденному житті, 

наприклад, щось принести або забрати. 

▶ Ваша дитина може допомагати по господарству, наприклад, готувати 

їжу та накривати на стіл. 

▶ Нехай ваша дитина сама прибирає свої речі. 
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Viele Inhalte des Flyers finden Sie auch in Elternflyern aus Würselen, Baesweiler, 

Alsdorf, Kohlscheid, Simmerath sowie im Flyer von „Trans KiGs“ und „Startklar“ 

Broschüre. 

▶ Розвивайте просторову орієнтацію, наприклад, доручаючи дитині 

здійснювати невеликі покупки  

▶ Прослідкуйте, щоб ваша дитина багато рухалася, бажано на вулиці: 

піднімалася сходами, лазила, балансувала, п'ятилася назад і 

навшпиньки; грала в м'яч, стрибала. 

▶ Допоможіть дитині зосередитися на якійсь одній справі протягом 15 

хвилин. Заохочуйте її за доведення до кінця завдань та ігор. 

▶ Хваліть свою дитину навіть за незначні успіхи. 

▶ Дозвольте своїй дитині самій обирати телепередачі та разом 

обговорюйте їх. Обмежте час на мультимедіа (телевізор, комп'ютер, 

смартфон, ігрова приставка тощо) до 30 хвилин на день. 

▶ Допоможіть своїй дитині навчитися ввічливої та шанобливої поведінки. 

 

І якщо в будні дні ще залишається час 

▶ Грайте в настільні ігри (наприклад, ігри з гральним кубиком, меморі, 

пазли)  

▶ Читайте вголос книжки і дозвольте своїй дитині розповідати вам історії 

▶ Співайте пісні 

▶ Вирізайте, ліпіть з пластиліну, малюйте, розфарбовуйте, клейте, робіть 

орігамі 

▶ Сортуйте предмети за розміром і давайте їм опис 

 

Школи та дитячі садки міського регіону Аахен підтримають вас в цей 

важкий час і бажають вашій дитині гарного початку навчання. 

 

 


