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до навчання у школі
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Перші дні в школі — найскладніші для маленьких учнів, які щойно переступили шкільний поріг. Новий колектив, нові дорослі, нове середовище.
Найбільше труднощів, як правило, відчувають діти, які не відвідували дитячий садок або в родинах
яких відбулися зміни, що спричинили тривожність, хвилювання і тривале напруження. Тож перш
ніж розпочати навчання, треба забезпечити кожному учневі комфортне перебування в освітньому закладі, аби він щодня і з радістю поспішав до школи, вільно почувався у класному колективі,
з інтересом виконував запропоновані педагогом завдання.
Власним досвідом формування сприятливого для учнів середовища та прийомами мотивування їх до навчання ділиться автор.

Будиночки для родинного фото
Для більшості дітей зоною комфорту є родина,
тому часто, особливо в перші дні перебування у школі,
учні відчувають потребу у зв’язку зі своїми рідними.
Простий спосіб частково забезпечити його — розмістити у полі зору дитини родинне фото. Дитячий
і сімейний психолог Світлана Ройз радить створити
з дітьми будиночки для сімейних світлин, аби за потреби малюки могли бачити татуся і матусю.

особистий простій, у якому її не мають турбувати
інші, можна запропонувати шарф. Відмежувавши
ним якийсь куточок класної кімнати, учень має змогу
усамітнитися.
Аналогічну функцію може виконувати й крісло.
За бажання діти самостійно або разом з педагогом
створюють довкола нього певне оформлення, що робить цю зону затишнішою.

Скориставшись фетром
чи папером, учні можуть виготовити невеликі фоторамки різної
форми, прикріпити на них фото
і помістити на парті або покласти
собі в кишеню чи шухляду столу,
звідки їх легко можна дістати, потримати в руці, погладити тощо.

Зона усамітнення
Деколи учню/учениці хочеться
побути на самоті, можливо, зателефонувати батькам або просто посидіти в тиші. Аби дитина
могла якось окреслити свій
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В шеренгу клас пошикувався наш —
Пора робити одне одному масаж.
(Це та наступне фото надіслані автором)
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