Please note that we were unable to find
someone who could check that the
translations in this presentation are correct.
If you are able, we would appreciate your
feedback on this.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem találtunk
valakit, aki ellenőrizheti a bemutatás
fordításának helyességét. Ha tudod,
örülnénk, ha visszajelzést ad erről.

Alapítványi színpad
Információ Iskola
indítása

Szakaszos bejegyzés
Kérjük, olvassa el az egyéni ütemtervét, amely tartalmazza a kezdő dátumot és az
időt, a cseppszámot és a gyűjtési pontokat.
Először a legfiatalabb gyermekek (a gyermek egyedi igényeitől függően)
1. csoport
2. és 3. csoport

Reggel

Reggel és maradj ebédre

Délután

Egész nap

Egész nap

•Azt akarjuk, hogy a gyerekek a lehető
leggyorsabban telepedjenek be
•Sok új dolog van, amelyekhez hozzászoktak
•A múltban azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon
fáradtak, amikor elkezdik az iskolát
•A gyermekeknek több időük van egy kisebb
csoportban, hogy új környezetükbe telepedjenek be

Miért kezdje el a fél
napot?

Virtuális otthoni látogatások
Hamarosan felvesszük a kapcsolatot, hogy virtuális otthoni látogatást
szervezzünk veled és gyermekével. Néhányan már ezt rendezték.

Ezen felül szeretnénk egy újabb virtuális otthoni látogatást közvetlenül a
gyermeke iskolakezdése előtt.
Miért van otthoni
látogatás?
•Ez lehetővé teszi gyermekének, hogy ismerős környezetben ismét
találkozzon velünk

•Ez lehetőséget ad arra, hogy feltegyen minden további kérdést

Szeptember elején felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Gyermekének felkészítése az
iskolába
A gyermekeknek képesnek kell lenniük arra,
hogy ...
... önállóan használja a WC-t
... öltözködni és levetkőzni
.... táplálják magukat

Hogyan
készíthetem el
gyermekem az
iskolába?

Kérjük, olvassa el az Foundation Stage
kézikönyvet, hogy felkészítse gyermekét tanulásra.

Az első néhány nap ...

Mi történik az
iskola első
hetében?

•A gyermek első napján kérjük, segítsen nekik megtalálni a saját kabátját
és tálcáját. Ezek az Foundation Stage osztálytermein kívül helyezkednek
el
•A gyermekeket tevékenységeket fogják elvégezni az érkezéskor, tehát
kérjük, bátran rendezze gyermekét ezek közül az egyiknél, ha erre
szüksége van.
•Ha Ön vagy gyermeke nincs rendezve, lehetősége van arra, hogy
később várjon, vagy később telefonáljon - 225319.

• Az ülés végén a gyermekeket átadják neked. Kérjük, előzetesen
tájékoztasson minket a megállapodás változásairól.

A gyermek napja
8.50 – megnyílik az iskola
9.00 – bejegyzés

Milyen lesz a
gyermekem napja?

9.10 – RWI – olvasás és írás
PDR (gyermek kezdeményezett idő)
Falatozás
11.30 – ebédidő

12.30 – regisztráció és felnőtt által vezetett tevékenység
PDR (gyermek kezdeményezett idő)
2.45 – játékidő

3.15 – otthoni idő

Mit fog tenni a gyermeke?
Megtanuljuk, hogy biztonságos és boldog legyen
- barátkozni
- az önbizalom és a függetlenség fejlesztése
- az elvárások és a rutinok követésének megtanulása
- folytassa az alapvető készségek megtanulásának útját,
ahonnan van

Milyen lesz a
gyermekem
tanulása az
első ciklus
során?

Mit fogunk csinálni?
Megismerjük gyermekének
•pozitív kapcsolatok kiépítése és támogatása
•a gyermekek támogatása az önbizalom és a függetlenség
fejlesztésében
•a gyermekek támogatása az elvárások és a rutinok
megtanulásában

•annak felmérése, hogy gyermeke hol tart a tanulás minden
területén, hogy az ő igényeinek legjobban megfelelő ellátást
biztosítsuk számukra.

Mit fog tenni a
személyzet annak
érdekében, hogy
gyermeke
számára a lehető
legjobb indulást
biztosítsák?

Ebédidő
Az iskolai vacsorák mindenki számára ingyenesek a 2. évig

A gyermekek dönthetnek úgy, hogy csomagolt ebédet hoznak otthonról.
Minden nap eldöntheti, hogy gyermeke iskolai vacsorát vagy otthoni
csomagolt ebédet fog-e tartani.
Mindig van vegetáriánus és szendvicsos lehetőség.

Milyen dolgok készítenek egy jó
csomagolt ebédet?

Amire szüksége van gyermekének
az iskolában?
A gyermekek minden nap ...

vizesüveg
(nincs üveg)

könyvtáska - iskolai
irodában 5 fontért
megvásárolható

Kérem - ne legyen hátizsák
Külön falatozás, ha akar nézd meg az snack lapot
És… kérjük, MINDEN
MINDEN címkézzen !!!

Kérem - semmilyen otthoni játékot ne vihessen az iskolába

Amire szüksége van gyermekének
az iskolában?
Az iskolában maradók dolgai…

Gumicsizma

PE nadrág és cipő

Ismét kérem - ne legyen hátizsák

tartalék
ruhák

