การเตรียมตัวให้ พร้ อมสาหรับการเริ่มต้ นเข้ าโรงเรียน
การเริ่มต้ นเข้ าโรงเรี ยนเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั ้งใหญ่ สาหรั บเด็กและครอบครั ว การทาความคุ้นเคยกับผู้คน สถานที่ และกิจวัตรใหม่ ๆ
อาจเป็ นเรื่ องที่น่าตื่นเต้ น – และท้ าทาย มีหลายอย่ างที่คุณสามารถทาได้ เพื่อช่ วยให้ บุตรหลานเริ่มต้ นเข้ าโรงเรี ยนได้ อย่ างราบรื่ น

การเริ่มต้ นที่ดีในการเข้ าโรงเรียนคืออะไร?
ครอบครัวและผู้ดแู ลเป็ นคุณครูคนแรกของเด็ก ๆ
สิ่งที่คณ
ุ ทำที่บ้ำนกับบุตรหลำนจะช่วยให้ พวกเขำเรี ยนรู้และพัฒนำและเตรี ยมควำมพร้ อมให้ พวกเขำสำหรับกำรเข้ ำโรงเรี ยน
วิธีที่ดีที่สุดในกำรสนับสนุนกำรเรี ยนรู้และพัฒนำกำรของบุตรหลำนคือผ่ำน การเล่ น
กำรเริ่ มต้ นที่ดีในกำรเข้ ำโรงเรี ยนจะช่วยให้ เด็ก ๆ เรี ยนรู้ได้ ดีและรู้สึกมีควำมสุขมำกขึ ้น และเมื่อเด็ก ๆ มีควำมสุขที่โรงเรี ยน พวกเขำจะต้ องกำรเรี ยนรู้ตอ่ ๆ ไป
โรงเรี ยนจะพยำยำมอย่ำงเต็มที่เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรส่วนบุคคลของบุตรหลำน โดยจะให้ ควำมช่วยเหลือเพิ่มเติมหำกจำเป็ น
คุณยังสำมำรถช่วยเหลือบุตรหลำนด้ วยกำรทำสิ่งต่ำง ๆ ที่ ช่วยให้ พวกเขำปรับตัวที่โรงเรี ยนและรู้สึกปลอดภัย มีควำมมัน่ ใจ และเชื่อมโยงกับผู้อื่น

การเล่ นและการเรียนรู้ท่ บี ้ าน
กำรเล่นเป็ นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ บุตรหลำนเรี ยนรู้ กำรเล่นช่วยพัฒนำทักษะทำงคณิตศำสตร์ ไปตลอดชีวิต เช่น กำรนับ กำรคัดแยก กำรจัดกลุ่ม และกำรจัดขนำด
กำรเล่นช่วยให้ บุตรหลำนค้ นพบธรรมชำติและวิทยำศำสตร์ และช่วยให้ พวกเขำมีควำมคิดสร้ ำงสรรค์ เมื่อบุตรหลำนของคุณเล่น
พวกเขำยังได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับอำรมณ์และพัฒนำทักษะด้ ำนภำษำและกำรรู้หนังสือไปด้ วย ต่อไปนี ้คือบำงสิ่งที่คณ
ุ สำมำรถทำได้ ที่บ้ำน
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กิจกรรมประจาวัน เด็ก ๆ เรี ยนรู้ผ่ำนกิจกรรมประจำวัน เช่น กำรทำอำหำร กำรช่วยจัดและเก็บโต๊ ะ กำรคัดแยกเสื ้อผ้ ำเพื่อนำไปซัก
กำรเก็บเสื ้อผ้ ำและของเล่นให้ เข้ ำที่ และกำรดูแลต้นไม้ และสัตว์เลี ้ยง คุณสำมำรถช่วยบุตรหลำนให้ เรี ยนรู้โดยกำรตั ้งคำถำม เช่น ‘เราต้องใช้แป้ งกีถ่ ว้ ย?’
หรื อ ‘หนูหาถุงเท้าที ่จบั คู่กนั ได้ไหม?’



เกมต่ าง ๆ กำรเล่นเกมง่ำย ๆ เช่น UNO, Snap, Memory, I Spy และ Hide and Seek
ช่วยให้ บุตรหลำนเรี ยนรู้และสอนพวกเขำเกี่ยวกับกำรผลัดกันเล่น



ชุดตัวต่ อ กำรเล่นด้ วยชุดตัวต่อ เช่น ตัวต่อเลโก้ บล็อคไม้ หรื อกล่องกระดำษแข็ง ช่วยพัฒนำทักษะกำรเคลื่อนไหวกล้ ำมเนื ้อมัดเล็ก
และช่วยให้ บุตรหลำนเป็ นคนมีควำมคิดสร้ ำงสรรค์และแก้ ปัญหำได้



ศิลปะและงานฝี มือ กิจกรรมศิลปะและงำนฝี มือยังส่งเสริ มควำมคิดสร้ ำงสรรค์และสร้ ำงทักษะกำรเคลื่อนไหวกล้ ำมเนื ้อมัดเล็ก
และทักษะในกำรแก้ ปัญหำ



เล่ นแต่ งตัวกำรเล่นแต่งตัวด้ วยเสื ้อผ้ ำเก่ำและแสร้ งเป็ นตัวละครต่ำง ๆ ช่วยสร้ ำงควำมคิดสร้ ำงสรรค์และทักษะทำงภำษำ



ดนตรี การเล่ าเรื่ อง และการเต้ นรา กำรอ่ำน กำรเล่ำเรื่ อง กำรฟั งและกำรเต้ นไปกับเสียงเพลงและกำรเล่น 'ล่ำขุมทรัพย์' เพื่อค้ นหำสิ่งของต่ำง ๆ
ในบ้ ำนหรื อในสวน ล้ วนช่วยสร้ ำงทักษะทำงภำษำให้ กบั บุตรหลำนได้



การเล่ นนอกบ้ าน กำรเดิน กำรปี นป่ ำย กำรขี่จักรยำนหรื อสกู๊ตเตอร์ กำรไปสนำมเด็กเล่น กำรสร้ ำงบ้ ำ นจำลอง กำรขว้ ำงและรับลูกบอล กำรตีลูกบอลนุ่ม
ๆ ด้ วยไม้ เทนนิสหรื อไม้ คริ กเก็ตแบบนุม่ กำรขุดดินและโคลน - สิ่งเหล่ำนี ้ ล้ วนช่วยให้ บุตรหลำนเรี ยนรู้ และมีพฒ
ั นำกำร



การตรวจสอบและถามคาถาม เมื่อบุตรหลำนของคุณกำลังเล่น ให้ ตั ้งคำถำม เช่น 'หนูจะอธิ บายให้ฟังได้ไหม?' 'พ่อ/แม่สงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า...?'
'หนูจะตอบคาถามนัน้ ได้อย่างไร...?'



กิจวัตร กำรทำสิ่งต่ำง ๆ
ในเวลำเดียวกันในแต่ละวันจะช่วยให้ บุตรหลำนคำดได้ วำ่ มีอะไรเกิดขึ ้นบ้ ำงและช่วยให้ สำมำรถจัดกำรกับควำมรู้สึกของพวกเขำได้ กิจวัตรช่ วยให้ เด็ก ๆ
รับมือกับเรื่ องที่โรงเรี ยนได้ สิ่งสำคัญอย่ำงยิ่งคือต้ องมีกิจวัตรก่อนนอน เช่น ทำนอำหำรเย็นและอำบน ้ำ ใส่ชุดนอน แปรงฟั น อ่ำนหนังสือ แล้ วเข้ ำนอน

ทาให้ โรงเรียนเป็ นสถานที่ท่ คี ้ นุ เคย
กำร 'เตรี ยมควำมพร้ อมสำหรับโรงเรี ยน' ไม่ได้ เกี่ยวกับกำรเรี ยนรู้ทำงวิชำกำร แต่เกี่ยวกับกำรทำควำมเข้ ำใจว่ำ
กำรไปโรงเรี ยนจะเป็ นอย่ำงไรและกำรมีควำมคำดหวังในเชิงบวกต่อโรงเรี ยน ต่อไปนี ้คือสิ่งที่คณ
ุ สำมำรถทำได้ เพื่อช่วยบุตรหลำนของคุณ



ไปเข้ ำร่วมฟั งคำแนะนำเพื่อกำรเปลี่ยนผ่ำนหลักสูตรที่นำเสนอโดยโรงเรี ยนอนุบำลหรื อโรงเรี ยนของบุตรหลำน
ฝึ กกำรเดินทำงไปโรงเรี ยนและกลับจำกโรงเรี ยน




ให้ บุตรหลำนของคุณเล่นกับเด็กคนอื่น ๆ ที่จะเข้ ำโรงเรี ยนเดียวกัน
ส่งเสริ มควำมเป็ นอิสระโดยกำรสอนบุตรหลำนให้ ร้ จู ักสวมใส่เสื ้อผ้ ำ ไปเข้ ำห้ องน ้ำ ล้ ำงมือ กำรทำครี มกันแดดเอง
รวมถึงจัดกระเป๋ ำและสะพำยกระเป๋ ำนักเรี ยนด้ วยตัวเอง
พูดคุยเกี่ยวกับกำรเริ่ มต้ นเข้ ำโรงเรี ยน สร้ ำงควำมตื่นเต้ นให้ บุตรหลำนเกี่ยวกับโรงเรี ยนและพูดคุยเกี่ยวกับควำมกังวลที่พวกเขำมี
อ่ำนหนังสือหรื อเล่ำเรื่ องรำวเกี่ยวกับกำรเริ่ มต้ นเข้ ำโรงเรี ยน
พูดคุยและฝึ กฝนกิจกรรมที่จะทำหลังเลิกเรี ยน
เตรี ยมตัวให้ พร้ อมสำหรับกำรไปรับไปส่งโดยตรวจสอบเวลำเริ่มเข้ ำเรี ยนและเวลำเลิกเรี ยน และค้ นหำจุดนัดพบในกำรส่งและรับตัวบุตรหลำน
เริ่ มใช้ ชื่อของคุณครู หำกทำได้







โรงเรียนอนุบาลของบุตรหลานจะช่ วยได้ อย่างไร
โรงเรี ยนอนุบำลยังช่วยให้ เด็ก ๆ เตรี ยมควำมพร้ อมในกำรเริ่ มต้ นเข้ ำโรงเรี ยน ที่โรงเรี ยนอนุบำล เด็ก ๆ จะพัฒนำทักษะผ่ำนกำรเล่น กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
และกำรทำควำมรู้จักกับเพื่อนใหม่
คุณครูอนุบำลของบุตรหลำนจะช่วยให้ พวกเขำย้ ำยจำกชั ้นอนุบำลไปสู่ระดับโรงเรี ยนโดยกำรเขียนคาชีแ้ จงการเรี ยนรู้ และการพัฒนาในช่ วงการเปลี่ยนผ่ าน
(คาชีแ้ จงช่ วงการเปลี่ยนผ่ าน) (Transition Learning and Development Statement (Transition Statement)) คำชี ้แจงช่วงกำรเปลี่ยนผ่ำนนี ้
จะมอบให้ กบั โรงเรี ยนในอนำคตของบุตรหลำน โดยจะอธิ บำยถึงควำมสำมำรถ จุดแข็ง และควำมสนใจของบุตรหลำนและวิธีที่พวกเขำเรี ยนรู้ได้ ดีที่ สุด
โรงเรี ยนอนุบำลจะขอให้ คณ
ุ ช่วยกรอกคำชี ้แจงช่วงกำรเปลี่ยนผ่ำนของบุตรหลำน และพวกเขำก็ยงั สำมำรถแบ่งปั นควำมคิดและควำมรู้สึกของพวกเขำได้
สำหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำชี ้แจงช่วงกำรเปลี่ยนผ่ำน โปรดไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงฯ (ดูด้ำนล่ำง)

ข้ อมูลเพิ่มเติม
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คำแนะนำสำหรับกำรเริ่ มต้ นเข้ ำโรงเรี ยน (education.vic.gov.au)
กำรย้ ำยจำกชั ้นอนุบำลไปสู่ระดับโรงเรี ยน (education.vic.gov.au)




วิธีกำรเลือกโรงเรี ยนและกำรสมัครเรี ยน (education.vic.gov.au)
กำรเริ่ มต้ นเข้ ำโรงเรี ยน - กำรเตรี ยมตัวให้ บุตรหลำน | เครื อข่ำยสำหรับผู้เลี ้ยงดูลูก (Raising Children Network)




กำรเริ่ มต้ นที่ดีในกำรไปโรงเรี ยน - Better Health Channel
แหล่งควำมรู้สำหรับครอบครัวเรื่ องกำรเปลี่ยนผ่ำนเข้ ำสูร่ ะดับโรงเรี ยน (education.vic.gov.au)

