Infoleht I klassi astujale
Dokumendid
I klassi astumiseks võetakse vastu avaldusi 27. juunini ja 10.- 31.augustini. Vajalikud dokumendid:
 avaldus koolidirektorile (täidetakse koolis)
 lapse isikut tõendav dokument (sünnitunnistus, ID kaart või pass)
 tervisetõend
 lasteaia koolivalmiduskaart
 1 dokumendipilt 3x4 cm
 Lapsevanema isikut tõendav dokument
Koolivarustus






























Koolikott – kahe õlarihmaga, soovitatavalt tugeva põhja ja seljaosaga, mahutab A4 formaati
Pinal
Ladumisaabits ja tähed – tähed välja lõigata ja aabitsasse laduda
Päevik – antakse kooli poolt
Õpilaspileti kaaned
Harilikud pliiatsid – vähemalt 3 tk, pehmed, soovitatavalt kolmetahulised
Kogujaga teritaja
Kustutuskumm – pehme
Värvipliiatsid – vähemalt 12 värvi
Viltpliiatsid – vähemalt 12 värvi
Rasvakriidid
Õlipastellid
Joonlauad – üks 30 cm ja üks 10-20 cm
Pulgaliim
Käärid
Värvipaberid – A4 formaat, kahepoolsed
Guaššvärvid – vähemalt 12 värvi
Pintslid – vähemalt 3 erineva laiusega
Kaanega veetops
Värvide segamisalus
Plastiliin
Kaitsepõll ja kätised
Joonistuspaberid – A4 ja A3 formaat, paksem
Ümbrispaberid või kilekaaned raamatutele ja töövihikutele (osta siis, kui saab sügisel
töövihikud kätte, sest kilekaasi on saadaval väga erinevas suuruses)
Vihikute mapp
Lühikesed ja pikad dressid
Spordijalatsid – heleda tallaga
Vahetusjalatsid – soovitatavalt lahtised
Käterätik

Soovitused
 Kõikidele asjadele nimi peale kirjutada.
 Võimalusel osta vasakukäelisele lapsele just temale mõeldud kirjutusvahendid ja käärid.

Kooli ootused lapsele
Heaks toimetulekuks kollektiivis on vajalik, et laps
- tunneb huvi vaimse tegevuse vastu;
- oskab suhelda kaaslastega sõbralikult;
- on viisakas ja abivalmis;
- arvestab teistega ja käitub vastavalt klassi ja kooli ühiselu reeglitele;
- teeb koostööd kaaslastega;
- oskab kuulata õpetaja või kaaslase juttu;
- kuulab, jälgib tööjuhendit ja suudab keskenduda ülesande täitmisele;
- julgeb esineda, ennast sõnaliselt väljendada;
- suudab valitseda oma emotsioone;
- hoiab korras oma töökoha ja lähiümbruse;
- palub abi vajadusel;
- oskab riietuda iseseisvalt, hoiab oma riideesemeid ja tunneb ära need teiste hulgast.

Soovitusi lapsevanemale
- Äratage lapse huvi kooli ja õppimise vastu.
- Tegutsege palju koos lapsega: mängige, jalutage, vaadake lastesaateid, lugege muinasjuttu jms..
- Vestelge, arutlege, jutustage lapsega nähtust, kuuldust, loetust.
- Kuulake last, tema arusaamu ja muljeid.
- Vastake väsimatult lapse küsimustele.
- Väärtustage raamatut! Lugege ette unejuttu, muinasjuttu. Innustage ka last lugema.
- Looge võimalusi lapse loovuse arendamiseks (joonistamine, mäng, loovülesanded jm.).
- Otsige oma igapäevases elus täiesti tavapäraseid võimalusi lugema-kirjutama-arvutama õppimiseks
(poes, tänaval jm.)
- Harjutage lapsega lugemist, kuid arvestage, et ta suudab korraga kaasa teha 6-7 min.
- Õpetage last lugu pidama tööst, korrast, puhtusest. Olge eeskujuks talle oma kindlate ja järjepidevate
nõudmistega.
- Andke lapsele igapäevastes kodustes toimetustes selgeid korraldusi.
- Nõudke lapselt tema kohustuste täitmist.
- Karistamise asemel arutlege tehtud vigade üle.
- Õpetage last välja elama oma emotsioone.
- Ärge tekitage lapses pingeid liialt kõrgete ootustega.
Kaunist suve soovib õpetaja Marge

