Корисне для батьків
Ви, мабуть, хочете дізнатися, як урізноманітнити дозвілля дитини? Як організувати його так, щоб школяр під час відпочинку розвивав свої здібності та не забував вивчений матеріал? Як прищепити
любов до книги? Посібник «Вправи на шкільні канікули» допоможе
відповісти на ці запитання.

Про книгу
Розгляньте зошит разом із дитиною. Зверніть її увагу на те, що
основна частина книги містить 4 розділи — по одному на кожен тиждень осінніх і весняних канікул і два тижні зимових. На другокласника чекають захопливі вправи з різних шкільних предметів, а також
розвивальні та творчі завдання, корисні поради та творчі ідеї для
дозвілля. Переглянувши цю книгу, поясніть дитині, для чого потрібні
ті чи інші сторінки та як за ними працювати.

Вступна сторінка тижня
На цій сторінці школярикові запропоновано малюнок із назвами шкільних предметів.
Виконавши завдання, наприклад з математики,
дитина зафарбовує елемент малюнка. Таким
чином, у кінці кожного канікулярного тижня
маленький учень сам зможе візуально оцінити,
наскільки продуктивно він працював на канікулах, з яких предметів закріпив вивчений
матеріал. А вам, шановні батьки, пропонуємо перевірити роботу дитини, ставлячи підпис
за кожний день тижня.

Сторінка на кожен день тижня
Задля зручності всі тижні в зошиті розділені на 7 днів-сторінок. Кожен день присвячений
певному предмету 2-го класу школи (читання,
українська мова, математика, природознавство,
англійська мова, фізкультура та основи здоров’я,
праця та малювання). Лише кілька хвилин
на день допоможуть дитині згадати вивчений
матеріал і підготуватися до успішного старту
в навчанні після кожних шкільних канікул.
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Корисне для батьків
Читаємо щодня
Як налаштувати дитину на регулярне читання? Для
цього на щотижневих сторінках із читання є спеціальна
рубрика. Її мета — привчити дитину читати щодня. Нехай
вона це робить потроху, приблизно по 15–20 хвилин, але
регулярно, читає із задоволенням і неодмінно ділиться враженнями від прочитаного. Щоразу після читання другокласник має обводити по пунктиру один пісочний годинник. Запропонуйте
дитині: коли будуть обведені всі зображення, ви
разом придбаєте нову книгу з теми, яка зацікавить юного читача. Обов’язково збирайте бібліотеку прочитаних й улюблених книг.

Сторінки вихідного дня
Дві останні сторінки кожного тижня канікул — це безліч цікавих і незвичайних ідей
для дозвілля й творчості: опис ігор із друзями
на вулиці й удома, поетапні інструкції для створення саморобок і виконання малюнків, а також
поради з безпечної поведінки на канікулах.

Щоденник канікул
Разом уважно розгляньте сторінки щоденничка в кінці книги. Поясніть школярику, що
їх можна заповнювати, аби запам’ятати цікаві
події, зберегти яскраві емоції та враження від
дозвілля на канікулах. Ці спогади знадобляться
дитині для складання творів про канікули, коли
вона піде до школи наступної навчальної чверті.

Звіряємо відповіді!
Зверніть увагу! У кінці книги є ключі до завдань. Вони
знадобляться, якщо в дитини виникнуть труднощі з відповіддю або якщо вона сумніватиметься в правильності виконання вправи.
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Корисне для батьків
Ще кілька корисних порад для батьків
Привчайте дитину до самостійності.
Складіть разом режим дня, де буде місце й заняттям, і відпочинку, та заохочуйте дитину дотримуватись його.

Завжди заохочуйте, хваліть і підтримуйте вашу
дитину.
Пам’ятайте: упевненість маленького школяра у своїх
силах безпосередньо залежить від вашого ставлення до його
роботи. Заохочуйте зусилля, яких він докладає під час самостійного виконання завдання. Зауваження висловлюйте делікатно й спокійно. Разом із дитиною проаналізуйте ті завдання,
виконання яких далося їй важко або в яких вона припустилася
помилок. Будьте помічником для своєї дитини.
Не перевантажуйте дитину заняттями.
Канікули — час для відпочинку, рухливих ігор, нових вражень.

Наприкінці кожного канікулярного тижня обговорюйте
результати роботи, звертаючи особливу увагу на успіхи.
Обмінюйтеся з дитиною враженнями про яскраві моменти тижня за допомогою творчих завдань. Обговоріть, що
зацікавило школярика на заняттях, а що здалося йому нудним. Запитайте, який досвід він отримав упродовж тижня,
про що нове та корисне дізнався.

Зробіть навчання яскравим і різноманітним!
Поясніть дитині, що вчитися й отримувати
новий досвід можна не лише сидячи за партою.
Обговоріть разом, як ви проводили час на канікулах. Пам’ятайте: школяра передусім потрібно
зацікавити. Тоді він сам прагнутиме відмінних
результатів у навчанні!
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Чим же зайнятися під час шкільних канікул? Ось
кілька ідей, які допоможуть вам організувати навчання
та дозвілля дитини.

Відвідайте разом музей, галерею або виставку.
За допомогою путівника відшукайте цікаві місця у вашому місті (селі) та відвідайте їх.
Грайте з дитиною в настільні ігри.
А це не тільки шашки, шахи та «Ерудит».
Зараз вибір настільних родинних ігор величезний! Оберіть щось на свій розсуд.
Захоплюйте дитину різноманітною творчістю.
Обирайте на свій смак: вишивання, різні техніки малювання
й аплікації, вітраж, бісероплетіння, декупаж, оригамі... Ці заняття
розвивають творчі здібності дитини, терпіння та увагу, виховують
працелюбність та старання.
Долучайте школяра до живої природи.
Гуляйте не тільки у парку чи дворі. Частіше ходіть до лісу, на ставок. Спостерігайте за тим, як змінюється природа від сезону
до сезону. Оберіть у дворі якесь одне деревце
та приходьте до нього в «гості» раз на місяць.
Розглядайте, обговорюте та... фотографуйте!
А потім зберіть усі світлини в один альбом.
Влаштовуйте домашні вистави та концерти.
Наприклад, можна навчитись із дитиною кількох фокусів,
дібрати для цього костюм та влаштувати вечір магії. Або організувати справжній концерт! Запросіть у гості друзів дитини або
бабусю з дідусем і покажіть їм вашу виставу.
Сподіваємося, наші поради полегшать процес навчання
й урізноманітнять ваше сімейне дозвілля.
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МОЇ ОСІННІ КАНІКУЛИ
праця
та малювання
математика

читання

фізкультура
та основи
здоров’я

англійська
мова

природознавство

українська
мова

Виконуй завдання
з предметів і розфарбовуй картинку протягом
тижня.
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