Gyermekének felkészitése az iskolakezdésre (a szülők számára)

Függetlenség

Beszéd és
hallgatás

Történetek
megosztása

Számok és
számolás

Mielőtt elkezdené az iskolát, segítsen gyermekének megtanulni a
következő dolgokat :
• Önállóan enni
• Öltözni és vetkőzni
• Kezet mosni
• WC-re menni
• Rendet tartani
• Zsebkendőt használni az orrfújáshoz
Ha az iskola elején jól fejlett nyelvtudással rendelkezik, akkor
gyermeke könnyen beilleszkedik és halad. Amennyiben csak
lehetséges, beszéljen gyermekével anyanyelvén. Csevegjen a
mindennapi dolgokról, és hagyja, hogy elmondja, mit gondol róluk.

A dalok, a rímek, valamint más beszéd- és hallgatójátékok nagyszerű
módja annak, hogy segítsen gyermekének megtanulni a részvételt és
a megosztást, miközben fejleszti a nyelvtudását.
A történetmesélés és a könyvmegosztás egyszerű módja annak, hogy
szórakozzon a gyermekével, és fejlessze a gyermeke gondolkodását
és nyelvtudását.Csatlakozzon ingyen a helyi könyvtárhoz Join your
local library for free és kölcsönözzön képes- és mesekönyveket.
Beszéljen gyermekével a képekről. Tegye fel kérdéseit, például: „Látod
a fiút? Mit csinál?"; „Hány madár látható a képen?”; - Szerinted mi fog
történni ezután? Használja anyanyelvét vagy az angolt. További
ötletekért lásd: „Olvasás az Ön gyermekével” (ingyenesen elérhető a
The BookTrust webhelyről, különböző nyelveken).
Gyakorolja a számolást a gyerekével. Tegye fel a "hány...?" kérdést,
például "Hány kacsát látsz?" , és számolja meg a gyerekével, hogy
együtt találják meg a választ.
Keressen számokat a környezetben - házakon, üzletekben, útjelző
táblákon -, és beszéljen róluk gyerekével - bármilyen nyelven!
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Gyermekének felkészitése az iskolakezdésre (a szülők számára)

Döntéseket
hozni

A kisgyermekeknek nagyobb az önbizalmuk, amikor arra kérik őket,
hogy döntsenek arról, mit szeretnének tenni. Támogathatja ezt azáltal,
hogy egyszerűen felkínál két dolgot, például: „Szeretnél játszani vagy
ezt a történetet olvasni velem ?”
Étkezéskor is működik. Ön felkínálhatja „sárgarépa- vagy uborka
szeletet kérsz?” vagy kérdezze: "Szeretnél almát vagy narancsot
étkezés után?" Ez segít gyermekének az étellel kapcsolatban
döntéseket hozni.

Finommotoros
készségek

Hagyja, hogy gyermeke használjon biztonsági ollót (felügyelnie kell!)
vagy játsszon gyurmával, Duplo-val vagy építőelemekkel, és vegyen
részt háztartási tevékenységekben, például főzésben vagy
kertészkedésben. Ezek nagyszerű segítséget nyújtanak nekik a kéz
erősségének, ügyességének és koordinációjának fejlesztésében,
amelyre a ceruza vezérléséhez szükségük van. Hagyja, hogy
gyermeke ceruzákkal, krétával, festékekkel és ecsetekkel , homokban
vagy vízben játszodjon.

iPadek,
Tablet,
mobiltelefonok,
alkalmazások

Sok gyerek szeret játszani a Tableten és más eszközökön. Győződjön
meg róla, hogy pontosan tudja, milyen játékokat játszik gyermeke, és
próbálja meg korlátozni az erre fordított időt. Fontos, hogy gyermeke
számos tevékenységet élvezhessen, ideértve a másokkal való játékot.
Az online biztonságról további információt itt talál .Ne felejtse el, hogy
a YouTube korhatára 13 év. A YouTube Kids családbarát és
alkalmasabb a kisgyermekek számára.

Linkek

Több nyelvű dalokkal és rímekkel kapcsolatban lásd a Mama Lisa
webhelyet.YouTube Kids
The BookTrust - információ a gyermekkel való olvasásról
Bilingual Quick Tips - National Literacy Trust (számos nyelven) .
Tips for Technology for 0-3 és 3-5 year old éves korosztály számára
Hampshire Libraries - csatlakozzon és kölcsönözzön könyveket
ingyen
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