Предложения за излети около нашата
къща










до заграждението за животни при
Schwarzbach
до детската площадка за
приключения "Schieferstein"
нощувка при приятели, роднини
разходка пеша или с велосипед до
Okriftel по поречието на река
Schwarzbach
по поречието на река Main до
Okriftel или Eddersheim
от Великден до есента: през
уикендите с ферибот от Okriftel
през река Main до Kelsterbach
до кариерате за чакъл Weilbach
до миниголф игрището в Kriftel/ в
парка за отдих в Kriftel
до открития плувен басейн в
Hattersheim

Културни мероприятия за деца в
Hattersheim







посещение на обществената
библиотека, записване и
получаване на читателска карта,
вземане на книги за дома
посещение на мероприятия в
обществената библиотека (час за
четене)
записване в спортен клуб и
изучаване на някакъв спорт
записване в музикалното училище
и изучаване на инструмент
посещение на детски мероприятия
на
Културният
форум

Regenbogenschule
Astrid-Lindgren-Str. 2
65795 Hattersheim
Tel: 06190-892130
E-Mail:
poststelle@regenbogen.hattersheim.schulverwal
tung.hessen.de

Homepage:
www.regenbogenschule-hattersheim.de

Regenbogenschule
Grundschule des Main-Taunus-Kreises

Съвети за кратки излети
около Хатерсхайм
и за съвместни дейности с
децата у дома

съставен от
Regenbogenschule
April 2021

Уважаеми родители,
забавно е да се предприемат
неща с тате, мама или с цялото
семейство.
Заедно да правим нещо също е
забавно.
Не е нужно да ходите далече, за
да го направите.
Ето и някои идеи против скуката
у дома, предложения за
екскурзии в околността, както и
съвети за един успешен
училищен ден.
Приятно изпробване!

Понякога скуката у дома е
поносима, но не винаги! В такъв
случай вашето дете може с вас
 да нарисува нещо,
 да изработи нещо
 да изпее песен
 да приготви здравословна
закуска/ястие
 да нарежи зеленчуци и да
приготви супа
 да изпече сладкиш
 да нарежи плодове за плодова
салата
 да подреди масата за хранене
 да прочете приказка
 да покани приятели
 да си уговори час за игра
 да покани приятел да пренощува
 да упражнява оказване на първа
помощ и да се научи да подава
сигнал за спешни случаи
(пожарна 112).
 заедно да подредите, да
сортирате и изхвърлите вещи

За да протича гладко учебният
ден, упражнявайте с детето си:










само да опакова чантата за
училище
само да наостря моливите си
да се упражнява да сгъва хартия
да се упражнява да продупчва
хартия
да се упражнява да перфорира
хартия
спортната чанта да е винаги
готова
да избира само подходящи за
времето дрехи
самостоятелно да ходи на
училище
самостоятелно да приготвя
сандвича за закуска

А вие като родители
 Бъдете достъпни по телефона за
училището
 Посещавайте родителските
срещи
 Бъдете надеждни и точни

