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 та весняних канікул і два тижні зимових. На школяра чекають
захопливі вправи з різних предметів, а також розвивальні та творчі
завдання, корисні поради й 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 із математики, дитина зафарбовує елемент малюнка. Таким чином,
у кінці кожного канікулярного тижня учень сам
зможе візуально оцінити, наскільки продуктивно він працював на канікулах, із яких предметів
закріпив вивчений матеріал. А вам, шановні батьки, пропонуємо перевірити роботу дитини, ставлячи підпис за кожен день тижня.

Англійська мова
Хто ким працює? Домалюй веселий смайлик біля тих,
хто пожартував.

What is your job?

I am a singer.

I am a dancer.

I am a driver.

I am a teacher.

I am a farmer.

I am a doctor.

Чим ви займаєтеся на уроках? З’єднай стрілками за зразком.
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Сторінка на кожен день тижня
Задля зручності всі тижні в зошиті розділені
на 7 днів-сторінок. Кожен день присвячений певному предмету 3-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 школярик 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.
Сторінка вихідного дня

Праця та малювання

Незвичайна ялинка

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

Матеріали й інструменти: щільний зелений аркуш
картону, невеликий шматочок фатинової тканини, тонкий дріт, намистини та пайєтки, різнокольоровий дощик,
серпантин, мішура, ножиці, клей.
Виріж із картону круг. Розріж до центру та згорни
в формі конуса, склей.
Обгорни конус фатином, закріпи зсередини.
Нанижи на тонкий дріт намистини, бісер — будь-який
декор.
Обгорни дріт спіраллю навколо ялинки-конуса. Із великої намистини або гарного камінця змайструй маківку.
Залишилося оздобити ялинку дощиком,
мішурою — і незвичайна прикраса готова!
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Мої осінні канікули
На цій сторінці
я розповім
про незвичайну подію
під час канікул.

А ще наклею світлину своєї осінньої саморобки.

Щоденник канікул
Разом уважно розгляньте сторінки щоденника
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 написання
творів про канікули, коли вона піде до школи наступної навчальної чверті.
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Звіряємо відповіді!
Зверніть увагу! У кінці книги є ключі до завдань. Вони
стануть у нагоді, 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.
Не перевантажуйте дитину заняттями.
Канікули — час для відпочинку, рухливих ігор і нових
вражень.
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, виконуючи завдання
самостійно. Зауваження висловлюйте делікатно та спокійно.
Разом із дитиною проаналізуйте ті завдання, виконання яких
далося їй важко або в яких вона припустилася помилок. Будьте
помічником для своєї дитини.
Наприкінці кожного канікулярного тижня обговорюйте
результати роботи, звертаючи особливу увагу на успіхи.
Обмінюйтеся з дитиною враженнями про яскраві моменти
тижня за допомогою творчих завдань. Можна змайструвати
з коробки «поштову скриньку». Дитина складатиме туди свої
малюнки, зображаючи на них найяскравіші моменти тижня.
А в кінці тижня дістаньте всі роботи, роздивіться разом, обговоріть. До речі, там можуть опинитися й малюнки батьків...
Будьте прикладом для наслідування.
Пам’ятайте: дитина копіює поведінку дорослих. Тому,
якщо ви хочете, щоб вона зацікавилася навчанням, захотіла отримувати нові знання й полюбила читати, будьте їй
у цьому прикладом. Покажіть, що пізнавати нове приємно
й корисно. Відвідайте разом бібліотеку чи книжковий магазин та оберіть книгу, яка зацікавить дитину.
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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Корисне для батьків

Чим же зайнятися під час шкільних канікул?
Ось кілька ідей, які допоможуть вам організувати
навчання та дозвілля дитини.

Читайте разом цікаві дитячі книжки, енциклопедії.
Обговорюйте прочитане та перевіряйте деякі факти,
проводячи цікаві експерименти вдома й на природі.

Канікули — час творчого розвитку.
Намалюйте разом картину або зробіть колаж
із природного матеріалу. Допоможіть дівчинці
з вишивкою або бісером, а з хлопчиком займіться
випалюванням або випилюванням. А якщо ваша
дитина — натура артистична, організуйте концерт,
на якому вона зможе продемонструвати всі свої
таланти.

Створіть разом кулінарний шедевр до свята.
Дитині буде цікаво виліпити щось із тіста,
змішати інгредієнти, розкласти їжу по тарілках.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі, особливо за гарної погоди.
Гуляючи з дитиною в парку, поспостерігайте за сезонними змінами
у природі. Якщо дозволяє погода, покатайтеся на атракціонах. Організуйте пікнік із рухливими іграми або веселі змагання.

Сподіваємося, наші поради полегшать процес навчання
й урізноманітнять ваше сімейне дозвілля.
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