Soovitused vanemale, kelle laps läheb esimesse klassi
Lapse esimesse klassi minek võib vanemale kaasa tuua rõõme ja vahel ka lisa koormust, et viimane
leebemalt mööduks on Loo Keskkooli tugimeeskond pannud kirja mõningad punktid aitamaks
vanemat ja last.
•

Lapse kooli tulek on alati uus sündmus kogu perele, ka siis kui vanemad õed/vennad on
juba koolilapsed. Lase lapsel rahulikult kohaneda uue olukorraga ning ole talle toeks sellel
teel

•

Toetada saab last mitmel viisil, küsida temalt lahtiseid küsimusi nagu näiteks: „Mida
põnevat täna koolis õppisid?“; „Kuidas sul tänane päev möödus?“; „Kuidas sa end täna
koolis tundsid, kas midagi tegi rõõmu või kas miski kurvastas?“. Selliste küsimustega
annate lapsele märku, et teid huvitab kuidas tal koolis läheb ning tekitab lapse ja vanema
vahel tugevama sideme.

•

Seadke sisse kindel päevaplaan, et tekiks turvaline rutiin, mis omakorda aitab kaasa lapse
kiiremaks kohanemiseks kooliga. Vaadake üle nutiseadmes olemise aeg (mängimine), õues
olemine ja magama minemise aeg. Päevaplaani kohta saate uurida järgmiselt veebilehelt:
https://blog.clanbeat.com/hea-plaan-f75fe83197f6

•

Kui võimalik vaadake koos lapsega talle huvi pakkuv huviring, alustada võiks ühest aga
kui lapsel on energiat ja soovi, siis võib neid olla ka kaks. Huviringide kohta saate sügisel
info huvijuhilt ja kooli kodulehelt.

•

Õppige koos aga ka mängige koos, kuigi vahel võib vanemale tunduda, et kui laps tuleb
kooli siis ta on juba „suur laps“ kuid tegelikult on ta ikka veel väike. Ta soovib mängida ja
Teiega koos aega veeta. Tehke koos midagi mis teid mõlemaid rõõmustab, näiteks minge
mänguväljakule, jalutama, matkama ning lihtsalt vestelge maast ja ilmast. Lapsed on vahel
taibukamad ja põnevamad jutukaaslased kui mõni väga haritud täiskasvanu.

•

Proovige lapsele mitte seada suuri eesmärke ja ootusi. Lapsed on erinevad, ka ühe pere
lapsed on täiesti erineva õppimisvõimega, lähenege oma lapsele nagu ainueksemplarile,
mida ta ka on. Kui tal tekib õppetöös raskusi, siis toetage teda, rääkige õpetajaga või
pöörduge kooli tugimeeskonna poole.

•

Kui lapsel läheb hästi kiitke teda, ka siis kui see Teie jaoks tundub väike asi (kasvõi see, et
ta pani ise oma koti kokku, mis siis, et pooled asjad jäid välja). Tooge välja tema positiivsed

omadused, see aitab tal olla enesekindlam ja tal ei teki hirmu kooli suhtes, kui midagi läheb
valesti.
•

Kui tekib murekohti või arendamist vajavaid oskusi, siis pöörduge julgelt kooli
tugimeeskonna poole. Ärge jääge murega üksi.

•

Kindlasti üheks oluliseks asjaoluks kooliga kohanemisel on kontakt õpetajaga, nii lapsel
kui ka vanemal. Proovige luua oma lapse õpetajaga hea kontakt, olge temaga aus ja tehke
koostööd. Sest õpetajast saab väga oluline isik Teie lapse jaoks, ta on kui turvaline sammas
koolis. Kui vanema ning õpetaja vahel ei toimu koostööd, siis tajub seda ka laps.
Tagajärjeks on see, et lapsel on ebakindel olla koolis ning kohanemine võtab rohkem aega.

•

Suhelge õpetajaga, uurige vahel ka ise kuidas Teie lapsel läheb, et ka endal oleks mugav
rääkida õpetajaga, kui näiteks on tekkinud mõni mure koht.

•

Ärge unustage ennast. Selleks, et lapsel oleks hea ja turvaline vajab ta rahulikku vanemat.
Võtke aega endale, tehke midagi, mis Teid rõõmustab, jalutage, kuulake muusikat. Küsige
vahel endalt „Mida ma just praegu vajan?“ Ja kui oma juhe kokku jookseb, siis võite uurida
https://tarkvanem.ee/ (leidub põnevaid töölehti) või https://peaasi.ee/ veebilehti. Samuti
võite pöörduda kooli tugimeeskonna poole.

Proovigem olla hoolivad ja mõistvad oma lastega, nad alles õpivad selle maailmaga hakkama
saama.
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