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Dragi
părinţi!
Copilul dvs. vine la școa-
lă. Dvs. vă întrebaţi: Ce 
se schimbă acum pentru 
noi? Cu material clar de 
informaţii se răspunde la 
această întrebare.

În pliantul de faţă este 
vorba în mod speci�c 
despre ziua de școală. 

Ziua de școală este mai mult decât numai câteva 
ore de învăţământ. Lângă aceasta este necesar de 
un mediu sprijinitor de școală, de care aveţi dvs. 
Grijă, ca părinţi. Aceasta începe cu scularea punctu-
ală de dimineaţă și se termină cu culcarea punc-
tuală seara. Mese regulate și sănătoase acasă și în 
școală fac copilul dvs. în plus voinic pentru învăţă-
tură. Aceste și alte sugestii găsiţi pe acest pliant. 

Școală și părinţi: Ambii vor binele pentru copilul 
dvs.. Când ambii se pun de accord, totul merge 
deosebit de bine.

Un start bun în viaţa școlară vă urează
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Bună ziua. Noi suntem părinţii lui Tim. Noi vă 
povestim, cum sprijinim noi pe Tim zilnic în zilele 
lui de școală. 2. Sfat: A se duce de sine stătător pe jos la școală.

3. Sfat: A ajunge la școală înaintea începerii școlii.

Noi îl trezim pe Tim la timp, pentru ca noi să luăm 
împreună micul dejun.

Sfatul 1: A se scula la timp și a lua împreună micul dejun.

După școlarizare noi l-am du spe Tim în primele zile la 
școală. Acum el reușește drumul și fără noi.

Noi îl trimitem pe Tim la timp de acasă, pentru ca el să 
�e punctual în școală.

De micul dejun 
mănânc cu plăce-

re müsli.

Imediat se sună,  
şi şcoala începe. Noi 
suntem punctuali în 
şcoală şi nu venim 

prea târziu.

Drumul meu de 
şcoală nu este lung. Eu 
mă duc pe jos la şcoală, 
câteodată împreună cu 

alţi copii din clasa 
mea.

Bună!
Eu sunt Tim. Şi 

aceasta este şcoala 
mea. Acolo mă duc de câ-
teva luni. Eu vă povestesc, 

cum arată ziua mea 
de şcoală.



Sfatul 5: Ghiozdanul să �e aranjat și împachetat zilnic. Sfatul 7: A folosi ofertele existente cu cursuri 
dimineaţa și după-amiaza.

Sfatul 4: A � atent și a participa bine în timpul orei. Sfatul 6: A mănca și bea îndeajuns în școală. Sfatul 8: A exersa acasă în liniște pentru școală.

Sfatul 9: A mănca împreună seara și a vorbi despre 
ziua trecută.

Sfatul 10: A citi înainte de adormire.

Noi avem grijă, ca Tim să ia lucrurile lui de sport la 
școală pe zilele cu sport: îmbrăcămintea de sport, 
panto�i de sport. Noi îl ajutăm �ecare zi, ca să aranjeze 
și să aranjeze ghiozdanul.

Oferta școlii cu cursuri dimineaţa și după-amiaza îi plac 
lui Tim – și noi știm, că el este acolo bine îndrumat.

Tim ne arată după școală lucrurile, pe care el le-a făcut 
la școală. Noi ne interesăm de ele.

Noi l-am anunţat pe Tim pentru dejun la școală și 
plătim pentru aceasta. În afară de aceasta îi dăm un mic 
dejun sănătos și o băutură pentru pauza mare.

Noi ne bucurăm pentru progresele făcute de Tim la 
citit și scris. El exersează cu plăcere acasă și are pentru 
aceasta masa lui proprie de scris. Noi întrebăm zilnic 
de temele de casă și îl lăsăm să ne explice.

Noi considerăm, că este important, ca toată familia 
să mănânce seara împreună. Aici �ecare poate să 
povestească despre ziua lui – și noi putem întreba 
despre ziua lui de școală.

Noi citim lui Tim �ecare seară. Aceasta face plăcere 
atât lui cât și nouă.

La prânz mă-
nânc în cantina noastră 

şcolară. Asta este adesea 
delicios, şi prietenii mei 
mănâncă şi ei acolo.

Educaţia fizică 
este materia mea 

preferată.

În oră chiar 
am desenat tablouri. 

Acum învăţătoarea se uită 
la tablouri şi ne dă sfaturi, 

ce am putea face mai
 bine.

La şcoala noastră 
cu cursuri dimineaţa şi 
după-amiaza mă duc du-

pă-amiaza în echipa de lucru 
de meşterit. Momentan con-
struim tocmai zmeie. Oare 

dacă zmeul nostrum 
zboară?

Eu învăţ acum să 
citesc şi să scriu. 
Aici trebuie să mă 

concentrez bine, ca 
să fac totul bine.
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