Milí rodičia,
dnes ste so svojou dcérkou, svojím synom vykročili do „veľkého“ sveta. Sveta
plného nových informácií, pravidiel, povinností a úloh, ale i sveta krásnych zážitkov,
kamarátstiev, malých i veľkých víťazstiev.
Kroky vášho dieťaťa sú však ešte malé, možno trochu neisté a bojazlivé alebo
skôr opatrné. Pomôžte svojim drobcom, aby ich prvý krok do triedy bol čo
najpevnejší a radostný. Ako? Napríklad tak, že budete:
- počúvať, čo vám vaše deti denno-denne hovoria
- pozerať sa, čo pre vás vaše deti zhotovili
- odpovedať na otázky, ktorými vás neustále zahŕňajú.
A robiť to naozaj, nie iba tak na pol ucha, pol oka a na pol úst. Potom určite
rozpoznáte možné problémy, s ktorými sa dieťa v jeho školskej kariére môže stretnúť
a boriť. Je na vás, rodičoch, aby ste mu pomohli v tých oblastiach, v ktorých ešte nie
je „ doma“.
Môže to byť napríklad vtedy, keď:
 sa ťažšie vyjadruje, má
 je veľmi živé, neposedné, hravé,
nezrozumiteľnú výslovnosť,
nevydrží dlhšiu dobu pri jednej
chudobnú slovnú zásobu
činnosti, je ľahko odpútateľné
od svojej práce
 je plačlivé, odmieta kontakt
s druhými, v cudzom prostredí
 odmieta kresliť alebo len veľmi
reaguje plačom, veľmi ťažko si
nerado kreslí, striedavo drží
zvyká na nové prostredie, nových
ceruzku v pravej a ľavej ruke
ľudí, nové situácie


stráni sa kolektívu rovesníkov,
nie je schopné alebo ochotné
podriadiť sa kolektívu, pravidlám
kolektívnej hry, autorite učiteľa ...





v sebaobsluhe je nesamostatné
býva často choré
je narodené v júli, v auguste ...

Ak si nie ste istí, či vaše dieťa je v týchto oblastiach dostatočne pripravené na
školu, resp. sa obávate možných neúspechov a sklamaní zo zlyhania, neváhajte
s návštevou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
kde psychológ v rámci komplexného odborného vyšetrenia zistí a pomôže rodičom
orientovať sa, v ktorých oblastiach je potrebné dieťaťu venovať zvýšenú pozornosť a
ako ho treba pripravovať a stimulovať v konkrétnych zručnostiach a mentálnych
schopnostiach. Prihlásiť dieťa na vyšetrenie môže každý rodič i bez odporúčania
lekára alebo MŠ osobne alebo telefonicky na doleuvedenej adrese. Naše služby sú
bezplatné.
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