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Успіх адаптації під час переходу дитини з дитячого садка до початкової школи значною мірою
залежить від налагодженої взаємодії між обома закладами освіти. Форми співпраці пропонують учителі початкових класів.

Б

езперервна освіта протягом життя — одна
з ключових позицій реформи, що нині проводиться. Дбаючи про наступність дошкільної
й початкової ланок освіти, вихователі та вчителі
мають стати партнерами, які розуміють і цінують
діяльність одне одного. Корисними можуть бути
такі форми співпраці.

ü

Круглі столи для вихователів
та вчителів

Доцільно організовувати спільні зустрічі, на
яких педагоги двох ланок у неформальній атмосфері ділилися б своїми ідеями, очікуваннями, проблемами, знаходили спільні рішення,
прислухалися до думки одне одного. Такі заходи стимулюватимуть вихователів застосовувати у своїй роботі принципи і методи Нової
української школи, допоможуть звернути увагу
на проблеми, які мають першокласники і, можливо, які можна спільними зусиллями подолати. Учителі ж зможуть краще зрозуміти своїх
майбутніх учнів, запозичити цікаві ідеї щодо
організації ігрової діяльності шести-семирічних дітей.

ü

Екскурсії до школи для старших
дошкільнят

Екскурсії до школи можуть передбачати огляд
стадіону, класних кімнат, їдальні, а також спілкування з учнями школи. Це додаватиме майбутнім
школярам упевненості в тому, що школа — це
не страшно, це місце, де люблять, навчають, поважають. Тоді дитина знатиме, що на неї чекає,
і перший клас не буде кроком у невідомість.
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“Школа не повинна вносити різкого перелому в життя дітей. Нехай, ставши учнем, дитина
продовжує робити те, що робила вчора. Нехай
нове з’являється в її житті поступово і не приголомшує лавиною вражень”.
В. Сухомлинський

ü

Спільні заходи для дошкільнят
і школярів

Учні початкової школи радо навідуються на
гостину до дитсадка. А ще вони активні, бажають
ділитися своїми здобутками, презентувати їх, виступати, тому залюбки влаштовуватимуть майстер-класи для молодших друзів, ділитимуться
своїми знаннями і вміннями. Такі презентації дають
учням відчуття власної значущості, а в дошкільнят
викликають інтерес до шкільного навчання. Також
доречно організовувати спільні свята, театралізовані дійства, фізкультурні розваги тощо.

ü

Участь учителів у батьківських
зборах дитсадка

Батькам майбутніх першокласників важливо
почути рекомендації щодо підготовки дитини до
школи від учителів і практичних психологів. Аби
з найкращих міркувань “не передати куті меду”,
муштруючи малюка і відбираючи в нього право
на повноцінне проживання дошкільного дитинства. Мудрі мами і тата прислухаються до порад,
створять для дитини комфортні умови і в майбутньому стануть надійними партнерами у співпраці
“учителі — батьки — діти”.

ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛ

Будьмо партнерами!
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НАЙВИГІДНІШЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
КОМПЛЕКТ ОДРАЗУ НА ВЕСЬ РІК:
 на сайті jmil.com.ua/peredplata (оберіть зручний варіант передплати)
 у будь-якому відділенні Укрпошти (індекс комплекту – 95989)

