
                           Поради   дітям 

                 Батьки - ваші близькі друзі 

      

1. Довіряйте своїм батькам -- вони самі близькі вам люди, вони 

можуть допомогти вам, дати хорошу пораду. 

2. Розповідайте їм про свої проблеми, невдачі, прикрості. 

3. Діліться своїми радощами. 

 

4.  Дбайте про батьків: у них багато труднощів. 

5. Намагайтеся їх розуміти, допомагайте їм. 

6. Не засмучуйте їх  і не ображайтеся на них даремно. 

7. Знайомте їх зі своїми друзями, розповідайте про них. 

8. Розпитуйте своїх батьків про їх дитинство, про друзів 

дитинства. 

9.  Демонструйте батькам переваги своїх друзів, а не недоліки. 

10. Радійте разом з батьками успіхам своїх друзів. 
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 Як розвивати в собі бажання виконувати домашні справи 

1.  Твоя допомога порадує близьких і дорогих тобі людей. 

2.  Приступаючи до справи, візьми собі в помічники пісню. Якщо 

у тебе є така можливість, включи свої улюблені мелодії. З ними 

робота йде веселіше. Можеш навіть муркотати собі під ніс. 

 

3.  Виконавши  частину роботи, оціни її і похвали самого себе, 

помилуйся плодами своїх трудових зусиль. 

4. Якщо трохи втомився, потанцюй і чуть-чуть передохни. 

5.  Закінчивши роботу, ще раз подивися, як у тебе все вийшло, 

виправ огріхи, похвали себе за зроблену справу. 

 

6. Напиши батькам жартівливу записку. Нехай тобі скажуть, вони 

впізнали  свій будинок (свою квартиру) або ні. 

        

7. Ніколи не злися унаслідок того, що довелося попрацювати. 

Головне -- ти зумів подолати в собі, свою лінь, своє небажання 

працювати. Значить, ти сильніший його, значить, і в будь-якій 

справі, у тебе все завжди вийде! 
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     Як готувати домашнє завдання по читанню                            

                                       

* Уважно прочитай назва твору, що тобі необхідно прочитати.                 

* Подивися, хто автор твори. 

* Уважно прочитай весь текст. 

* Відзнач олівцем ті слова, зміст яких тобі незрозумілий.  

* Знайди пояснення незрозумілих слів у словнику або запитай у 

дорослих. 

                                  

* Подумай над тим, яка основна думка даного тексту. 

* Уважно прочитай питання в кінці тексту і постарайся на них 

відповісти за допомогою тексту.           

* Склади план переказу тексту.    

* Підготуй план переказу тексту вголос (від іншої особи).  

* Не дивлячись на текст, згадай діючих осіб тексту і головного 

героя. 

      

* Дай їм характеристику, враховуй і власну думку. 

* Вислови власну думку з прочитаного тексту, поділися цією 

думкою зі своїми рідними. Їм це буде цікаво. 
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