Hvad skal et 5-6 årigt barn kunne
hvis det skal være skoleparat og
skolemodent!
Ja det er jo uhyggeligt store krav man stiller til børnene i
dag ,og egentlig er det fantastisk at en som jeg overhovedet fik lært at læse og skrive – når man tænker på at jeg
ikke gik i institution ,men var hjemme hos min mor ,eller
rettere sagt så tilbragte jeg stort set al min tid nede i
gården med at lege.
Jeg startede så i 1 klasse da jeg var 7 år ,totalt uvidende
om at jeg faktisk ikke var skolemoden i vores dages
forstand.
Men selvfølgelig har tiderne ændret sig siden dengang
,men uanset om man kan lide det eller ej ,så stiller man
altså større krav i dag ,og det vil jeg komme ind på i de
følgende sider.
Jeg bliver dog lige nødt til at pointere at det ikke er noget
jeg har fundet på – men det er hvad man fra PPR`s
side mener at skoleparathed er.
Så her er nogle gode råd til hvad man skal nå at give de
børn der skal starte i børnehaveklasse til sommer.
Hilsen Anders

Sociale forudsætninger
Barnet skal :
Have en vis robusthed og kunne gøre sig gældende i en gruppe
Have selvtillid
Have tro på egne evner
Kunne overholde regler i spil og leg
Kunne bede om hjælp, når det har brug for det
Forældrene kan :
Lade barnet lege med andre børn
Invitere kammerater med hjem og lege
Spille spil med barnet/flere børn i en lille gruppe
Lade barnet deltage i fælles aktiviteter med andre børn (sport , dans
m.m. ,udflugter)

Sproglige forudsætninger
Barnet skal :
Kunne lytte og være opmærksom
Kunne forstå en kollektiv besked
Kunne forstå 2-3 beskeder samtidig
Kunne tale forståeligt
Forældrene kan :
Læse for barnet og lade det genfortælle
Læse rim og remser
Lade barnet fortælle om oplevelser
Synge sammen med barnet

Motoriske Forudsætninger
Barnet skal :
Kunne kaste og gribe en bold
Kunne hinke og stå på et ben
Kunne klippe efter en streg
Kunne tegne et menneske (”Nicolaj”)
Kunne tegne sit eget navn af

Personlige forudsætninger
Barnet skal :
Kunne være nysgerrig og have gå-på-mod
Kunne koncentrere sig
Kunne 35 legemsdele
Kunne lægge puslespil
Have omverdens bevidsthed
Forældrene kan :
Lege med barnet ude i naturen
Give barnet opgaver i hjemmet .Lade det hjælpe til med at skrælle
kartofler ,l dække bord , vaske op m.m
Ja det er så det man fra skolen side forventer for at man kan kaldes
skolemoden eller skoleparat.
Der er jo mange af de ting som vi her i børnehaven tager hånd om ,
men det var også bare så I vidste hvad man forventer af jeres børn.
Så jeg går videre med :

Forudsætninger for læsning
Et barn har brug for :
Et godt talesprog
Erfaringer med skriftsproget
En voksen der er interesseret i læsning
Du kan hjælpe dit barn til et godt talesprog:
Barnet skal have :
Viden om , hvad der sker i dagligdagen
Viden om , hvad ord betyder
Det kan du gøre ved , at I sammen
Laver mad
Vasker op
Går på indkøb
Barnet får nye erfaringer og lærer nye ord.

Der er stor forskel på talesprog og skriftsprog
Du kan give dit barn erfaringer med
skriftsproget :
-Ved at lade barnet opleve , at det skrevne er spændende

Det kan du gøre ved hver dag :
-At læse højt for dit barn

Bagefter kan I snakke om :
-Hvad I læste
-Hvor historien forgik
-Hvem der var med
-Hvad der skete
Dit barn skal vide , at læsning er spændende – også for voksne

Det kan du vise ved :
-At læse blade , aviser ,bøger og opskrifter men di barn er til
stede.

Det er svært at lære og læse – hjælp dit barn
til at være godt forberedt.
Husk:
-oplev
-snak
-læs højt

