INFORMACJE DLA „PIERWSZAKÓW” DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI TORNISTRA
„PROJEKT TORNISTER i jego ZAWARTOŚĆ“
Rozpoczynając naukę w szkole najważniejsze jest, by Państwa dziecko KAŻDEGO dnia
przeżywało i okazywało zainteresowanie szkołą.
Niech Państwo także sami pokazują KAŻDEGO DNIA swoje zainteresowanie TORNISTREM
dziecka!
Tutaj kilka porad ułatwiających rozpoczęcie nauki w szkole:
1) PIÓRNIK (das Federmäppchen)
 Czy wszystkie ołówki / kredki są zatemperowne?
Państwa dziecko powinno codziennie ostrzyć ołówki i kredki!
Na początku roku szkolnego proszę pomóc dziecku – z biegiem czasu powinno dziecko
samo dbać o to, by ołówki i kredki były zawsze zatemperowane.
Jeżeli w piórniku gumki, pisaki, zatemperowane ołówki i kredki są PORZĄDNIE ułożone, to
wtedy dziecko lepiej uczestniczy w przebiegu zajęć.
2) PIÓRNIK SASZETKA (das Schlampermäppchen) – Proszę w sobotę rano sprawdzać, czy:
 są nożyczki?
 klej się nie skończył? – jeżeli tak, to koniecznie kupić nowy! Klej jest potrzebny do
wykonywania wielu ćwiczeń (w sobotę sklepy są otrwarte)!
 temperówka jest pusta? Najlepiej, jeżeli dziecko samo ją opróźni!
3) TECZKA NA ZADANIA DOMOWE (die Jurismappe – die Hausaufgabenmappe)
 KAŻDEGO dnia proszę zaglądać do TECZKI Z PRACAMI DOMOWYMI!
 Uczniowie często otrzymują PISEMNE INFORMACJE (Rückmeldezettel), które Państwo
muszą podpisać, a dzieci NASTĘPNEGO DNIA oddać je nauczycielce w szkole!
Państwa dziecko będzie smutne, jeżeli następnego dnia nie odda podpisanej
PISEMNEJ INFORMACJI!
Wtedy dzieci i nauczyciele mogą tę sytuację zrozumieć, jako BRAK ZAINTERESOWANIA
RODZICÓW SZKOŁĄ.
4) ZESZYTY I TECZKI SZKOLNE (die Schulhefte und die Schulmappen)
 Proszę przypilnować, aby Państwa dziecko każdego dnia po odrobieniu pracy domowej
SAMO zapakowało ZESZYTY I TECZKI SZKOLNE do tornistra.
5) TORNISTER (die Schultasche)
 Proszę w weekendy opróżniać cały TORNISTER!
 Wnętrze tornistra należy wyczścić wilgotną szmatką!
 Wyczyszczony tornister dziecko SAMO powinno znowu zapakować.
W ten sposób Państwa dziecko uczy się samodzielności i odpowiedniego obchodzenia się
z drogimi i ważnymi materiałami szkolnymi. Życzeniem Państwa dziecka jest przecież
stanie się „dużym uczniem”!
Drodzy Rodzice, przy Państwa pomocy już niedługo Wasze dziecko stanie się
samodzielnym i cieszącym się z sukcesów uczniem!

