Полезни уеб страници
За помощ при установяването на добри
практики booktrust.org.uk/bath-book-bed
За информация относно обучението за
ходене в тоалетна eric.org.uk
За информация относно Подготвителен етап
Ранните години (EYFS) и развитието на
детето foundationyears.org.uk
За информация относно
Приемане на ученици в училищата в
Хампшър hants.gov.uk/admissions
За информация относно здравословен начин
на живот nhs.uk/change4life
За детски стихчета и песни
wordsforlife.org.uk/songs
bbc.co.uk/cbeebies/curations/nursery-rhymes
За информация за районни библиотеки
gov.uk/local-library-services
За информация относно грижите за деца и
Подготвителен етап Ранните години (EYFS) в
Хампшър hants.gov.uk/socialcareandhealth/
childrenandfamilies
За съвет относно двуезичието в ранните
години literacytrust.org.uk/resources/
understanding-bilingualism-early-years
Някои деца може да се нуждаят от
допълнителна помощ, за да се подготвят да
посещават училище. Ако детето ви има
допълнителни нужди и вие сте загрижени,
моля, свържете се с училището и посетете
fish.hants.gov.uk за повече информация.
Тази брошура е изготвена от Консултативния екип на
Службата за малки деца в консултация с училищата в
Хампшър, детските градини и родителите-февруари 2019

Десет неща на които вашето дете може
да се наслади преди да почне училище
Какво още искате да правите заедно?
Оцветете усмиxнатото лице всеки път, когато се
наслаждавате на някоя от тези дейности.

Научавате нова песен или
стихотворение за деца всяка
седмица
Харесва ви да четете книга
заедно
Посещавате библиотека редовно
и избирате книги, които да
вземете у дома
Играете с празни кашони и кутии Къде ви отвежда въображението
ви?
Рисувате картини на неща,
които сте обичали да
правите заедно
Отивате на разходка сред
природата - Какво можете да
видите, чуете, докоснете и
помиришете?
Посещавате местния парк Какво ще откриете заедно?
Играете на ‚Аз виждам...‘ Какви цветове, цифри и букви
виждате?
Наслaждавате се на игра със
стари и нови приятели.
Събирате предмети в
торба или буркан и
отделяте време да ги
преброите отново и
отново.

Вашето дете не трябва да може да чете,
пише или сборува преди да започне
училище. Децата започват училище с
разнообразни преживявания и техният опитен
учител ще им помогне да напреднат без
значение от нивото от което са тръгнали.

.

По местата

Готови
Училище!
Скоро детето ви започва ли
училище? Готово ли е? А Вие?

Съвет как да помогнете на детето си да
изгради самочувствие, така че да
започне училище с ентусиазъм;
любопитство и готово да учи.

hants.gov.uk

Готово дете
Аз съм...
•
Развълнувано,
ентусиазиранo,
любопитно и уверено
в учението.
Щастливo да говори за неща, които го
интересуват
Активен всеки ден
Може да се концентрира върху нещо, което go
очарова и да се фокусира върху определено
занятие за кратък период от време
Способно да споделя своите мисли, идеи и
нужди и да слуша внимателно за кратки
периоди от време.
Желание да опита и да продължava да се
опитва, когато нещата са предизвикателни.
Интересува се от различни дейности и има
добри умения и знания
Може да избира до някаква степен.
Готово да поема риск в обучението си чрез
участие в нови преживявания и да се учи чрез
опит и грешка
Започва да разбира и приема нуждите на
другите и да се редува и да споделя ресурси с
тях, понякога с окуражаване

Готово семейство

Готово училище

Прекарайте време, играейки с детето си.
Насърчете го да бъде активно и да изследва;
споделете преживяването да откривате нови
неща заедно

Прикрепете към всяко дете отговорник
и информирайте всяко семейство какво
означава това за тях и за тяхното дете
Създайте искрени и доверчиви
взаимоотношения със семействата,
споделяйте идеи за подкрепа на развитието и
учението на децата

Насърчавайте детето да съобщава за своите
нужди, чувства и емоции. Ако детето ви
изглежда притеснено, опитайте да се
съсредоточите върху нещата, които харесва
най-много
Отделете време да говорите с детето си за
неща, които го интересуват
Насърчавайте го да се оправя само (да се
облича; да използва нож, вилица и лъжица; да
ходи до тоалетната; да си мие зъбите два
пъти дневно);
Забавлявайте се и говорете за нещата, които
правите заедно, и отбелязвайте постиженията
Насърчавайте детето си да общува и да играе
с други
Позволете на детето да се отпусне, да си
почива и да си играе (Намалете времето
прекарано пред екрана)
Установете и поддържайте ясни и
последователни ежедневни практики за
лягане и семейни хранения на вашето дете
Говорете за това, как всеки се подобрява
когато полага усилия и практикува и колко е
важно да се опитваме дори когато нещата не
се получават - бъдете устойчиви!
Дайте на детето си възможност да поеме
водещата роля и да избира

Осигурете висококачествено обучение,
базиранo на игра, в среда която е безопасна,
сигурна и приобщаваща и където всички деца
могат да процъфтяват
Намерете възможности да се срещнете със
семействата и да споделите информация за
всяко дете
Създайте силни връзки и поддържайте връзка
със всички, за да подпомогнете плавния
преход на всички деца, като се осигури
подходяща приемственост на грижите
Демонстрирайте високи очаквания за всяко
дете; чрез предоставяне на
предизвикателство, насърчаване
устойчивостта на детето и стремежа му към
по-високи цели
Ентусиазирайте, ангажирайте и мотивирайте
всички деца и им дайте възможност да вземат
решения, давайки им увереност да се учат
Подкрепяйте и насърчавайте децата да
създават нови приятели и да развиват
социални умения
Следете напредъка на отделните деца
и споделяйте следващите плановете.
Наслаждавайте се като учите заедно
и като се забавлявате през цялата година

