
  Orașul Duisburg (Stadt Duisburg) 
Departamentul pentru educație,  
muncă și afaceri  sociale 
Biroul executiv  Duisburg 

  Burgplatz 19, 
47051 Duisburg

  Telefon: 0203-94000 
e-mail: bildungsregion@stadt-duisburg.de

 Poze: F. Biermann

 Mai multe informații:

 www.duisburg.de/bildungsregion

  Cea mai bună pregătire pentru  
școală este frecventarea regulată  
a unei grădinițe.

  Luați recomandările pentru terapii  
în tot cazul în serios.

  Susțineți ceea ce copii  
dumneavoastră vă oferă, însă nu  
„exersați“ în nici un caz vizat și  
nu puneți copii sub presiune.

  Activitățiile pasive corporale trebuiesc 
compensate mișcare.

  Copiii au nevoie de somn suficient, 
alimentație sănătoasă și multă mișcare  
în aer liber.

  Parțial copiii primesc prea mulți  
stimuli pe care, de multe ori, nu sunt 
capabili să-i proceseze.

  O utilizare moderată și critică a  
computerelor, telefoanelor mobile  
și Co., este foarte importantă.

  Copiii au întotdeauna nevoie de faze 
(momente) în care să se poată relaxa  
și odihni.

Deosebit de important: Contact Informații pentru părinți

Oportunități de  
pregătire preșcolare

l



Planificarea până la înscrierea la școală

  Pregătirea prin joacă  
Competențe diferite

  „Eu îmi împachetez valiza“ 
(abilitatea de memorare/vocabular)

  Vizualizați cărți cu imagini,  
povestiți și citiți povești  
(cunoștințe generale/vocabular)

  „Memory“ (memorie) 
(percepția vizuală/abilitatea de memorare)

  „Eu văd ceva ce tu nu vezi“ 
(percepția vizuală/vocabular)

  „Toate păsările zboară sus“ 
(percepția auditivă/cunoștințe generale)

  Jocuri de societate

  Fi-ți creativi împreună

  Educație muzicală timpurie: 
efecte pozitive pentru  
dezvoltarea învățării

  Multe experiențe primare: 
cățăratul în copaci, joaca cu nisipul și apa.

  Ajutor pentru a deveni independent: 
a se autoeduca, să lege singuri șiretele etc.

  Exersarea comportamentul în trafic: 
Să atragem atenția asupra pericolelor

  Experimenteaza viața de  
zi cu zi în mod conștient: 
să gătim împreună, să facem cumpărături 
împreună, să telefonăm împreună etc...

  Să educăm comportamentul social: 
respectul față de oamenii din jur și  
pentru mediu, obține, acceptă și oferă  
ajutor, arată și recunoaște sentimente,  
să ascultăm și să fim răbdători, să legăm 
prietenii

  Și multe altele... 
Fi-ți cu copilul dumneavoastra 
în contact.

  Septembrie 2024: 
Scrisoare de la orașul Duisburg pentru 
„înscrierea la școală „ pentru începători 
pentru anul școlar 2025/2026

  Septembrie/Octombrie 2024: 
Ziua ușilor deschise  
la școlile primare

  Octombrie 2024:  
Înscrierea la școală:

 – Multe școli oferă programări

 –  Pentru înscriere trebuie să  
aduceți cu dumneavoastră: 
certificatul de naștere al  
copilului și copilul

  Vara lui 2025: 
Evenimente informative  
ale școlilor primare

 – Seri pentru părinți

 –După - amiezi pentru părinți

Joacă-te cu mine! Pregătirea înseamnă: „să facem ceva împreună“


