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Скъпи 
родители,
Вашето дете започва 
училище. Вие се питате: 
Какво се променя за нас 
сега? На този въпрос 
трябва да се отговори 
с ясен информационен 
материал.

Тази листовка се зани-
мава специално с учебния ден. Учебният ден е 
повече от няколко часа уроци. Това включва среда, 
която поддържа училището и за която Вие като 
родители се грижите. Това започва със ставане 
навреме сутрин и завършва със своевременно 
 лягане вечер. Редовното и здравословно хране-
не у дома и в училище също прави Вашето дете 
допълнително подготвено за учене. Можете да 
намерите това и много други предложения в тази 
листовка

Училище и родители: и двете страни искат 
най-доброто за Вашето дете. Ако и двете се 
съгласуват, тогава се получава особено добре.

Желая Ви успешен старт в училищния живот

Grant Hendrik Tonne 
Грант Хендрик Тоне 
Niedersächsischer Kultusminister 
Министър на образованието в Долна Саксония

Grant Hendrik Tonne



Добър ден Ние сме родители на Тим. Ще Ви раз-
кажем как подкрепяме Тим в ежедневния училищен 
живот. Съвет 2: Отивайте самостоятелно на училище пеша.

Съвет 3: Идвайте на училище преди да започнат учи-
лищните часове.

Събуждаме Тим навреме, за да можем да 
закусваме заедно.

Съвет 1: Станете навреме и закусвайте заедно.

След първия учебен ден завеждахме Тим на 
училище през първите няколко дни. Сега той може 
да изминава пътя без нас.

Ние изпращаме Тим навреме да тръгва от вкъщи, 
за да може да бъде навреме в училище.

Обичам 
да ям зърнени 

храни за закуска.

Сега 
звъни и учи-

лището започва. 
Ние сме навреме на 
училище и не закъс-

няваме.

Моят път до 
училище не е дълъг. 

Ходя на училище пеша, 
понякога с други деца 

от моя клас.

Аз 
съм Тим. А 

това е моето учили-
ще. Ходя там от няколко 
месеца. Ще Ви разкажа 
как изглежда денят ми 

в училище.



Съвет 5: Подреждайте и опаковайте училищната 
чанта всеки ден.

Съвет 7: Използвайте наличните целодневни 
предложения

Съвет 4: Внимавайте в клас и участвайте активно.
Съвет 6: Яжте и пийте достатъчно и 
здравословно в училище.

Съвет 8: Упражнявайте у дома на спокойствие 
за училище

Съвет 9: Вечеряйте заедно и разговаряйте за деня

Съвет 10: Четете на глас преди да заспите

Ние внимаваме в това, Тим да взима спортните 
си принадлежности в училище в дни със спорт: 
спортно облекло, спортни обувки. Всеки ден му пома-
гаме да подрежда и опакова училищната си чанта.

Целодневното занимание в училището е забавно за 
Тим - и ние знаем, че там се грижат добре за него.

След училище Тим ни показва нещата, които е пра-
вил в училището. Ние се интересуваме за тях.

Ние записахме Тим за обяд в училище и заплащаме 
за това. Също така му даваме здравословна закуска 
и напитка за дългото междучасие.

Ние се радваме на напредъка, който Тим постига 
в четенето и писането. Той обича да се упражнява 
вкъщи и затова има свое бюро. Ежедневно го пита-
ме за домашните задания и искаме да ни ги обясни.

Ние смятаме, че е важно цялото семейство да ве-
черя заедно. Всеки може да разкаже за деня си - и 
ние можем да попитаме за деня в училище.

Ние четем на Тим всяка вечер. За него и за нас това 
прави удоволствие.

Обядвам в наша-
та столова в училище. 

Често е вкусно и моите 
приятели също се 

хранят там.

Спортът е 
любимият ми 

предмет.

В час тъкмо 
рисувахме картинки. 
Сега учителката раз-

глежда картинките и ни 
дава съвети какво можем 
да направим по-добре.

В нашето 
целодневно учили-

ще следобед отивам в 
групата по ръчен труд. В 

момента правим хвърчила. 
Ще хвърчи ли нашето 

хвърчило?

Сега се уча да  
чета и пиша. Трябва 
да се концентрирам 
добре, за да направя 
всичко както трябва.
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