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Practical Tips for Parents
Практически съвети за
родители

How you can help your child to be
motivated and learn:
Как може да помогнете на детето
си да бъде мотивирано и да учи:
Show your child that you are
interested
Покажете на детето си, че сте
заинтересовани.
Ask them about their timetable
and talk about what they have
learned that day. If you are not familiar with a subject, get
them to teach you.
Питайте го за програмата му и поговорете за това какво е
научило през деня. Ако нямате познания по някой предмет,
помолете детето да ви научи.
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Keep in touch with the school
Поддържайте връзка с училището
Your child's teacher is a great source of help and
advice – not just if your child is having problems.
They will be able to suggest other ways in which you
can help your child with their schoolwork.
Учителят на детето е ценен източник на помощ и
съвети – не само ако детето има проблеми. Той
ще бъде в състояние да предложи други начини,
по които можете да помогнете на детето си с
уроците.
The school will have a website which will give useful
information and tell you about what your child will
learn throughout the year.
Училището има уебсайт,
където ще намерите
полезна информация и
ще виждате какво учи
детето ви през годината.
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Give your child a quiet place
to do homework in the
evening
Осигурете на детето
спокойно място, където
вечер да пише домашните
си

Help with homework but don't do it for them!
Помагайте му с домашната работа, но не я правете
вместо него!
Make sure that your child has a pencil case with
pens, pencils, rubbers etc so that they can do their
homework.
Уверете се, че детето има несесер с моливи,
химикалки, гуми и т.н., така че да може да си
прави домашните работи.
Make the most of television
Използвайте телевизията по най-добрия начин
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Choose programmes that are related to what your
child is studying. Ask your child's opinion about what
they have watched.
Подбирайте предавания, свързани с нещата, които
изучава детето. Питайте детето какво мисли за
това, което е гледало.

Free time
Свободно време
In the holidays and at weekends, take days out that
are relevant to school work. Plan family visits to
places of historical interest such as castles,
museums or even the beach.
През ваканциите и почивните
дни водете детето си на места,
свързани с училищния
материал. Планирайте
посещения на цялото
семейство на исторически
места като замъци, музеи или
дори на плажа.

