ABC Rodziców
przyszłego pierwszoklasisty
Drodzy Rodzice!!!
Wasze dzieci właśnie awansowały na pierwszoklasistów! Gratulujemy! Jako ich przyszli opiekunowie pragniemy
Państwa dzieciom i Państwu, ułatwić start w nową, czasami trudną rzeczywistość. Dlatego też chcemy się z Państwem
podzielić kilkoma spostrzeżeniami.
Pomóżmy dzieciom przejść czas adaptacji w jak najmniejszym stresie…
Zatem, aby dziecko przyszło do szkoły z radością, nie straszmy dzieci szkołą, tylko spróbujmy im uświadomić
pewne różnice między nią a przedszkolem
1. Co należy w domu przygotować dziecku rozpoczynającemu naukę?
 Stałe miejsce pracy i odrabiania lekcji z odpowiednim oświetleniem, najlepiej dziennym oraz planem lekcji,
obejmującym także zajęcia pozalekcyjne, umieszczonym w widocznym miejscu.
 Miejsce, gdzie będzie mogło kłaść książki i zeszyty oraz półkę lub szufladę na książki, lektury i czasopisma.
 Stałe miejsce na tornister, worek ze strojem gimnastycznym, rzeczy na pływalnię i sprzęt do jazdy na łyżwach.
2. Jakie przybory zapewnić dziecku?
 tornistry - starajmy się wybierać te z usztywnianym tyłem i niską wagą, po wypełnieniu, nieprzekraczającą 1015% masy ciała dziecka.
 zeszyty:
- 16-kartkowe w trzy linie – kolorowa liniatura (bez marginesów)
- 16-kartkowe w kratkę – (bez marginesów)
- zeszyt do korespondencji w kratkę (32-kartkowy)
- zeszyt do j. angielskiego w kratkę
- zeszyt do religii w kratkę
 papierową teczkę (wiązaną lub z gumką) do różnorodnych prac i kart pracy) a w niej:
- bloki: techniczne i rysunkowe z białymi i kolorowymi kartkami formatu A4 i A3
poza tym…
- plastelinę dobrej jakości
- farby plakatowe i 2 - 3 pędzle o różnej grubości
- pastele (kredki)
 piórnik (najlepiej nierozkładany), a w nim zawsze:
- 3 ołówki (HB), gumkę, temperówkę, zielony długopis, linijkę, kredki ołówkowe (miękko rysujące), klej w
sztyfcie, ostre nożyczki z zaokrąglonymi końcami (dostosowane dla prawo- lub leworęcznych)
 strój na zajęcia sportowe:
- biała koszulka, spodenki, obuwie sportowe (tenisówki z jasną podeszwą), skarpetki, worek na strój sportowy
- strój kąpielowy lub spodenki, czepek silikonowy, okulary do pływania, ręcznik, klapki gumowe, żel do mycia
ciała
- łyżwy, kask, rękawiczki
 jeżeli planują Państwo korzystanie przez dziecko z obiadów szkolnych, informujemy, że wpłaty będą możliwe
jedynie przelewem na konto, wymagane będzie bezwzględne trzymanie się terminów oraz kwot (również liczby
groszy), prosimy śledzić informacje na stronie internetowej szkoły (sp24torun.cba.pl)
 dziecko uczęszczające do świetlicy proszę zaopatrzyć w zeszyt 16- kartkowy w trzy linie i papcie.
 aby zapisać dziecko do świetlicy, należy pobrać druki znajdujące się na stronie szkoły (w tym celu proszę
wejść w zakładkę „SZKOŁA”, następnie w zakładkę „DRUKI DO POBRANIA”, zjechać kursorem do dołu strony.
Druki należy oddać osobiście w ostatnim tygodniu sierpnia pracownikowi świetlicy).
Koniecznie prosimy o podpisywanie rzeczy dziecka
(również przyborów)
Podręczniki
 Pakiet podręczników “Wielka Przygoda” wyd. Nowa Era oraz New English Adventure 1 podręcznik +
ćwiczenia dla pierwszoklasisty jest wypożyczany bezpłatnie dzieciom we wrześniu z biblioteki szkolnej
(Państwo nie kupują podręczników)



Religia „Żyjemy w Bożym świecie” red. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność (tylko tę książkę kupują
Państwo we własnym zakresie, jeżeli dziecko będzie uczęszczało na religię).

Pamiętajcie Państwo, gdy Wasze dziecko zaczyna chodzić do szkoły…
 rozmawiajcie z nim o tym, co było w szkole, pytajcie, czego się nauczyło, o czym dyskutowali na lekcji, a nie jakie
dostało stopnie;
 przeglądajcie systematycznie zeszyty szkolne i prace dziecka, a do zeszytu korespondencji i dziennika
elektronicznego zaglądajcie codziennie;
 chwalcie je za każde osiągnięcie;
 nie złośćcie się na dziecko, gdy czegoś nie umie, ale zapytajcie nauczyciela, jakie metody zastosować, by ułatwić
dziecku opanowanie pewnych umiejętności;
 nie krzyczcie również, gdy nie chce chodzić do szkoły, spokojną rozmową i tłumaczeniem osiągniecie więcej;
 dopilnujcie, aby przygotowało wieczorem przybory szkolne i spakowało samodzielnie tornister;
 upewnijcie się, czy Wasze dziecko się wysypia, gdyż zdrowy i wystarczająco długi sen jest równie ważny dla
rozwoju umysłowego, jak codzienna nauka,
 niech Wasze dziecko obserwując Wasze reakcje wie, że to, co się dzieje w szkole jest dla Was tak samo ważne, jak
i dla niego,
 jeśli coś Państwa niepokoi - nie wahajcie się porozmawiać z nauczycielem (nie w czasie zajęć). Pamiętajmy, że tak
naprawdę oglądamy szkołę oczami dziecka. To ono opowiada nam, co się w niej dzieje, a dziecko nie zawsze
obiektywnie potrafi ocenić każdą sytuację,
 nie spóźniajcie się do szkoły! Nawet kilkuminutowe spóźnienie na pierwszą lekcję nie pozostaje bez znaczenia, bo
dziecku może być potem trudniej zorientować się, o co chodzi;
 nie utrudniajmy mu rozstań, wędrując aż pod salę lekcyjną. Jeżeli Państwo musicie, czekajcie z dzieckiem w
wyznaczonym miejscu, ponieważ dbając o bezpieczeństwo wszystkich dzieci, zamykamy placówkę dla osób z
zewnątrz, (również dla rodziców i opiekunów);
 starajmy się zawsze brać udział w uroczystościach klasowych lub szkolnych, na które zostaliśmy zaproszeni,
ponieważ jest to dla Państwa dziecka bardzo ważne.
Jeżeli dziecko będzie miało kłopoty w nauce…
 pomóżmy je dziecku przezwyciężyć i nie złośćmy się na nie;
 wymagajmy, ponieważ dzieci lubią dążyć do wyznaczonych celów, jednak nie żądajcie Państwo ponad
możliwości dziecka;
 wieczorem zróbmy podsumowanie dnia ze swoją pociechą, próbując odnaleźć dwie/trzy miłe rzeczy, które je
spotkały;
 Drodzy Rodzice, czytajcie dziecku przed snem, gdyż jest to najlepszy sposób pokonywania trudności w nauce, a
gdy ono nauczy się czytać, to raz na jakiś czas zamieńcie się rolami…
 w razie potrzeby szkoła oferuje pomoc: terapeuty, logopedy i pedagoga
Dla rodzin szczególnie potrzebujących wsparcia jest możliwość uzyskania stypendium szkolnego - informacje
dostępne będą w ostatnim tygodniu sierpnia w sekretariacie i/lub bezpośrednio u pedagoga szkolnego (nr telefonu
poniżej).
Pierwsze spotkanie organizacyjne rodziców z dziećmi klas I odbędzie się 31 sierpnia 2020 roku o godz. 17.00.
Ze względu na okoliczności prosimy śledzić informacje na stronie internetowej szkoły w ostatnim tygodniu
sierpnia.
Informacje o szkole
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939
ul. Ogrodowa 3/5, Toruń
kontakt telefoniczny
(56) 6551296 – sekretariat
504 191 153 – pielęgniarka
504 191 414 – pedagog
(56) 6551853 – świetlica
pozostałe połączenia przez sekretariat
strona internetowa szkoły: www.sp24torun.eu
adres e-mail: sekretariat@sp24torun.eu

