Шановні
батьки,
Ваша дитина піде до школи. Ви питаєте себе: що
змінюється для нас зараз? На це питання слід
відповісти за допомогою
чіткого інформаційного
матеріалу.

Привіт! Я Тім. А це
моя школа. Я ходжу
туди кілька місяців. Я
розповім вам, як виглядає
мій шкільний день.

Я люблю їсти
мюслі на
сніданок.

Зараз
пролунає дзвінок, і розпочнуться
заняття у школі. Ми
вчасно приходимо до
школи і не запізнюємося.
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Моя дитина йде

Ця брошура присвячена
шкільному дню. Шкільний день – це більше, ніж
кілька годин уроків. Він включає середовище, яке
підтримує школу, про яке Ви, як батьки, дбаєте. Це
починається зі своєчасного вставання вранці та
закінчується своєчасним відходом до сну увечері.
Регулярне та здорове харчування вдома та в школі
зробить Вашу дитину додатково придатною для
навчання. Ці та багато інших пропозицій можна
знайти в цій брошурі.

до школи

Видавець

Школа та батьки: обидва хочуть найкращої
для Вашої дитини. Якщо вони домовляться, то
вийде особливо добре.

Ми вчасно будимо Тіма, щоб мати змогу поснідати
разом.

Ми своєчасно відправимо Тіма з дому, щоб він був
у школі вчасно.

Порада 1: Встати вчасно та поснідати разом.

Порада 3:Приходити до школи до початку занять.

Мій
шлях до школи недовгий. Я іноді
ходжу до школи разом
з іншими дітьми з мого
класу.

Бажаємо гарного початку шкільного життя
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Добрий день. Ми батьки Тіма. Ми розкажемо, як
ми підтримуємо Тіма в повсякденному шкільному
житті.

Після зарахування до школи, перші кілька днів, ми
супроводжували Тіма до школи. Тепер він може
обійтися без нас.

Порада 2: ходити до школи пішки, самостійно.

Я обідаю в нашій
шкільній їдальні. Це
часто смачно, і мої друзі
там також їдять.

Ми щойно
малювали на уроці.
Тепер учитель розглядає малюнки і дає нам
поради, що ми можемо
зробити ще краще

Зараз я вчуся
читати і писати.
Я повинен дуже
добре зосередитися,
щоб зробити все
правильно.
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Детето ми запо

Після школи Тім показує нам речі, які він робив у
школі. Нам це цікаво.

Ми записали Тіма на обід у школі і платимо за нього. Крім того, ми даємо йому здоровий сніданок та
напій для великої перерви.

Ми задоволені прогресом, якого досяг Тім у читанні та письмі. Він любить займатися вдома і має для
цього свій письмовий стіл. Ми щодня запитуємо
про домашнє завдання і нам пояснюють його.

Порада 4: Будьте уважні на уроці та беріть активну
участь у заняттях.

Порада 6: у школі достатньо пити та їсти здорову
їжу.

Порада 8: Готуватися до школи вдома у спокійній
обстановці.

Спорт – мій
улюблений
предмет

чва училище

Ми читаємо Тіму щовечора. Це приносе радість і
йому, і нам.
Порада 10: Читати перед сном

У нашій школі
повного дня по обіді
я відвідую гурток рукоділля. На даний момент ми
будуємо повітряні змії. Наш
повітряний змій полетить?

Посібник з вступу до школи
для батьків та дітей

Мій шкільний день

Ми стежимо за тим, щоб у дні занять спортом Тім
брав у школу свої спортивні речі: спортивний одяг,
спортивне взуття. Щодня ми допомагаємо йому зібрати та запакувати шкільну сумку.

Тіму подобається цілоденна програма школи – і ми
знаємо, що там за ним добре доглядають.

Порада 5: Розбирати та упаковувати шкільну сумку
щодня.

Порада 7: Скористатися наявними пропозиціями
цілоденної програми.

Ми вважаємо за важливе, щоб вся сім‘я вечеряла
разом. Кожен може розповісти про свій день – а ми
можемо запитати про шкільний день.
Порада 9: Вечеряти разом і поговорити про день.

