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    1. Направете детски кът с бюро и ученически пособия (моливи, химикалки) и 

приучете детето да подрежда вещите си. 

    2. Не плашете детето с трудности и неуспехи в училище. То трябва да е 

предварително подготвено с приятно и положително отношение към училището. Ако 

знаете, че трудно ставате сутрин, бавно се приготвяте за градина, просто си заделете 

повече време. Няма смисъл от изречения от сорта на: "Няма да те вземат в училище", 

"Ще ти се смеят в класа". Детето ви ще започне да ходи на училище с нежелание. 

    3. Не бъдете учител на детето си. То вече има такива. Запазете приятелските си 

отношения. Говорете, играйте заедно, четете заедно. 

    4. Подкрепяйте детето си, даже и в случай на неуспех. Вие сте негова упора и ако то 

не вижда вашата подкрепа, ще расте неуверено. 

    5. Помогнете на детето да усвои информацията, която не може само. 

    6. Вълшебните думички "Благодаря", "Моля", "Извинете" трябва да са влезли в 

речника на детето много преди започване на училище. 

    7. Помогнете на детето да бъде уверено в себе си. Предлагайте му избор, нека само 

да решава какво би желало. Нека само избере раницата за училище. 

    8. Приучавайте детето си към самостоятелност. Колкото повече неща може да прави 

само, толкова по-уверено и "голямо" се чувства то. 

    9. Поощрявайте любознателността на детето си. Учете го да чувства, да усеща, да се 

учудва. 

    10. Направете "полезно" всяко едно общуване с детето си. Обяснявайте му 

допълнителни неща около работата, която вършите съвместно или около идеите, които 

мислите да реализирате. 

      Първият учебен ден наближава. На есен вашето 

пораснало дете тръгва на училище.  

      В стремежа си да се осигури най-доброто 

образование за детето, нека да не се забравя  най-

важното-сърдечното общуване, добрата комуникация, 

общочовешките ценности, които в партньорство с нас, 

ОУ „Васил Левски”, гр. Златоград, може да ги 

получите.   

      Тръгването на училище е голямо изпитание за 

вашето дете. Както беше и тръгването на градина 

преди време. Всеки родител трябва да създаде 

подходяща атмосфера и обстановка за бъдещото 

успешно обучение на детето си. 
 

Съвети към  
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