
  

   Informații pentru  obiceiuri bune  

booktrust.org.uk/bath-book-bed 

Informații pentru folosirea toaletei 

eric.org.uk 

Informații pentru Primii Ani (EYFS) și 

dezvoltarea copilului foundationyears.org.uk 

Sfaturi pentru admitere în Hampshire  

hants.gov.uk/admissions 

Informații pentru un stil de viață sănătos 
nhs.uk/change4life 

Poezii și cântece de grădiniță 
wordsforlife.org.uk/songs 

bbc.co.uk/cbeebies/curations/nursery-rhymes 

Informații despre bibliotecile locale 

gov.uk/local-library-services 

Informații despre îngrijirea copilului și Primii Ani in 
Hampshire hants.gov.uk/socialcareandhealth/ 
childrenandfamilies 

Sfaturi pentru ce înseamnă să fii bilingv in Primii 
Ani literacytrust.org.uk/resources/ 
understanding-bilingualism-early-years 

 

Unii copii ar putea avea nevoie de sprijin 

suplimentar, pregătindu-se să meargă la 

școală. Dacă copilul are nevoi suplimentare și 

sunteți îngrijorat, contactați școala copilului dvs. 

și vizitați fish.hants.gov.uk pentru informații 

suplimentare. 
 

Acest pliant a fost elaborat de echipa consultativă pentru serviciile 

pentru preșcolari, în consultare cu școlile din Hampshire, preșcolari, 

copii și părinți - Februarie 2019 

 

Colorați o față veselă de fiecare dată când vă 

bucurați de una din aceste activități.  

Ați învățat un cântecel sau o 

poezie de grădiniță în fiecare 

săptămână? 

 
 

Ați citit o carte împreună în fiecare 

zi? 

 
 

Ați mers la bibliotecă des și ați 

adus cărți împrumutate acasă? 

 
 

V-ați jucat cu cutii goale? - Unde vă duce 

imaginația?  

 
 

Desenați imagini cu lucrurile pe care 

v-au plăcut să le faceți împreună ? 

 
 

Plimbați-vă în natură - Ce puteți vedea, 

auzi, atinge și mirosi? 

 
 

Vizitați parcul din apropiere - oare ce veți 

descoperi împreună? 

 
 

Jucați “Eu Spionez” – Ce culori, numere 

și litere puteți vedea? 

 
 

Invitați  prieteni vechi și noi la joacă? 

 
 

Adunați obiecte într-o pungă sau 

borcan și le numărați din când în 

când? 

 
 

Ce vă mai place să faceți împreună? 
Copilul dumneavoastră nu trebuie să poată citi, 

scrie sau să socotească înainte de a începe școala.  

Copiii încep școala cu o serie de experiențe și profesorul 

lor va fi calificat să-i ajute să progreseze 

de la punctele lor de plecare individuale. 

 

 

 

 

                                        SFYC PROFESSIONAL OPTIONS 

Pe locuri 

Fiți gata 

Școala! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  

Sfaturi pentru a întări încrederea copilului 
dvs. ca să înceapă școala cu 

entuziasm,curios și gata să învețe.  
 
 

  Hampshire 
 County Council   hants.gov.uk 

 
Copiii dvs incep școala curând? Sunt 
pregătiți?   Dumneavoastră sunteți 
pregătiți ? 

 


