KOOLITARBED

KOOLI ASTUMISEKS
VAJALIKUD DOKUMENDID:

koolikott- soovitatavalt tugevdatud
seljaosaga
pinal
värvipliiatsid (12 värvi)
viltpliiatsid (6 värvi)
3 harilikku pliiatsit keskmise pehmusega
HB (soovitavalt kolmetahuline)
pliiatsiteritaja (kogujaga)
kustutuskumm
joonlaud (20 cm)
liimipulk
guaššvärvid, 3 erineva suurusega
pintslit, lauakate, veetops
värvilised paberid
käärid
A3 ja A4 joonistuspaberid
õlipastellid
plastiliin, voolimisalus

lapse isikut tõendav dokument
(sünnitunnistus), koopia saab teha
kohapeal.
avalduse kirjutab vanem kohapeal
tervisekaart
koolivalmiduse kaart (elektrooniline)
küsitlusleht

Avalduste ning dokumentide vormistamine
toimub kooli kantseleis sekretäri juures
tööpäevadel:
14.06 – 22.06 kell 9-15
27.06 – 01.07 kell 9-13
08.08 – 24.08 kell 9-13
Kohtumine Paalalinna koolis oma õpetaja ja
klassikaaslastega toimub
08. juunil kell 18:00
Kogunemisel pildistatakse õpilaspileti jaoks,
selga viisakas riietus!

Minu laps
läheb
kooli!

2 suure ja 2 väikese ruuduga vihikut
2 abijoonega vihikut

KONTAKTANDMED

kilekaaned vihikutele

Viljandi Paalalinna Kool

pikad ja lühikesed dressid

Paala tee 46,

spordijalatsid

Viljandi 71013

vahetusjalanõud

www.paalalinna.ee
kool@paalalinna.ee
434 4010 / 5559 4001
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HEAKS EDASIJÕUDMISEKS
KOOLIS ON VAJALIK, ET
LAPS:
tunneb kõiki trükitähti;
loeb veerides;
nimetab häälikute järjekorda
sõnas;
jutustab pildi või pildiseeria järgi;
räägib oma lemmiktegevusest,
sündmusest, elamusest;
tunneb ja loendab arve 10 piires;
oskab kirjutada joonistähtedega
oma nime;
oskab orienteeruda ruumis:
vasak- parem, keskel- ääres,
üleval- all- nurgas;
hoiab õigesti pliiatsit käes ja
oskab kääridega lõigata;
teab aastaaegu ja nende
järjekorda;
teab oma sünnipäeva, ees-ja
perekonnanime, telefoninumbrit,
aadressi, vanemate nimesid.

KUIDAS SAAN OMA LAST
ARENDADA?
viibige oma lapsega võimalikult palju
koos: mängige, jalutage, vaadake
telesaateid, lugege muinasjutte;
vestelge, arutlege, jutustage nähtust,
kuuldust, loetust;
kuulake last, tema arusaamu, muljeid;
vastake väsimatult lapse küsimustele;
väärtustage raamatut, lugege ette
unejutte, muinasjutte;
otsige igapäevaelust tavapäraseid
võimalusi lugema ja arvutama
õppimiseks (kauplus, tänav);
harjutage lapsega lugemist, kuid
arvestage, et laps suudab korraga
kaasa teha 6-7 minutit;
õpetage last lugu pidama tööst,
puhtusest, kindlatest nõudmistest ja
olge ise eeskujuks;
karistamise asemel arutlege tehtud
vigade üle, õpetage välja elama oma
emotsioone;
toetage ja armastage oma last.

HEAKS TOIMETULEKUKS
KOLLEKTIIVIS ON
VAJALIK, ET LAPS:
suhtleb kaaslastega sõbralikult;
on viisakas ja abivalmis;
arvestab teistega ja suudab oodata
oma järjekorda;
teeb kaaslastega koostööd;
kuulab õpetaja või kaaslase juttu;
suudab keskenduda ülesande
täitmisele;
julgeb esineda, ennast suuliselt
väljendada;
suudab valitseda oma emotsioone;
suudab keskenduda muusika
kuulamisele;
laulab lihtsaid lastelaule;
hoiab korras oma töökoha ja
lähiümbruse;
palub vajadusel abi;
oskab riietuda iseseisvalt, hoiab oma
riietusesemeid ja tunneb ära need
teiste hulgast (võimalusel märgistage
need);
mõistab, et õppimine on lapse töö.

