Тіна кашляє i у неї
температура. Вона
не може прийти до
школи.

Вівторок – мій
улюблений день. Я
граю на барабанах у
другій половині дня!

Я покладу записку
для екскурсії у
конверт. Не забудь
його здати.

Сьогодні
батьківські
збори

Порада 6: Скористатися пропозиціями цілоденної
програми.

З якими числами
діти повинні вміти
поводитися до кінця
навчального року?
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Порада 8: У разі захворювання негайно
проінформувати школу.

Порада 10: Запитувати про повідомлення зі
школи, читати їх та виконувати вимоги.
Ти відчуваєш,
що тобі потрібна
додаткова допомога з
математикою?

Посібник з вступу до школи
для батьків та дітей

Батьки як партнери
школи

Порада 7: Відвідувати батьківські збори і, по можливості, брати активну
участь.

Порада 9: Прийти в день консультацій з батьками та разом поговорити про розвиток
здатності до навчання дитини.

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

Завтра у тебе
будуть заняття з
музика. Де твоя
папка для занять
музикою?

Мені ще потрібно
три олівці НВ.
Купимо їх пізніше в
супермаркеті?
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Моя дитина йде

до школи

Видавець

Порада 1: Подивитися на розклад та звертати увагу
на предмети

Читати виходить вже
добре. Будь ласка,
покажи мені зошит
з арифметики, коли
закінчиш.

Що ти хочеш
узяти із собою
попити?

Порада 4: Закупити необхідні шкільні матеріали та
замінити їх у разі потреби

Будь ласка, витягни
заповнений зошит.
Ти можеш залишити
його вдома.
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Бажаємо Вам гарного початку шкільного життя
і, перш за все, багато радості та допитливість для
Вашої дитини.

Замовлення:
bibliothek@mk.niedersachsen.de
Маєте запитання?
Тоді перегляньте веб-сайт

Grant Hendrik Tonne
Грант Хендрік Тонне
Niedersächsischer Kultusminister
Міністр культури Нижньої Саксонії
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Порада 2: Забезпечити здорову їжу та напої на
перерву

Порада 3: Перевірити, чи виконано домашнє
завдання, і допомогти, якщо потрібно.

Порада 5: Тримати разом з дитиною шкільний
ранець в порядку.

