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MMaarryyllaanndd  MMooddeell  ffoorr  SScchhooooll  RReeaaddiinneessss  KKiinnddeerrggaarrtteenn  AAsssseessssmmeenntt::    
WWoorrkk  SSaammpplliinngg  SSyysstteemm®®  ((WWSSSS))  IInnddiiccaattoorrss  ooff  LLeeaarrnniinngg  
  
IInnttrroodduuccttiioonn::  TThhee  MMaarryyllaanndd  MMooddeell  ffoorr  SScchhooooll  RReeaaddiinneessss  ((MMMMSSRR))  uusseess  aa  ccuussttoommiizzeedd  WWoorrkk  
SSaammpplliinngg  SSyysstteemm®®  ((WWSSSS))  KKiinnddeerrggaarrtteenn  CChheecckklliisstt  ttoo  aasssseessss  eenntteerriinngg  kkiinnddeerrggaarrttnneerrss’’  rreeaaddiinneessss  
lleevveellss..  AA  sseelleecctteedd  sseett  ooff  3300  WWSSSS®®  iinnddiiccaattoorrss  aaccrroossss  sseevveenn  ccuurrrriiccuullaarr  ddoommaaiinnss  ddeessccrriibbee  sskkiillllss,,  
bbeehhaavviioorrss,,  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ooff  cchhiillddrreenn  wwhhoo  aarree  eenntteerriinngg  kkiinnddeerrggaarrtteenn..  TThhee  3300  WWSSSS®®  iinnddiiccaattoorrss  
bbeellooww  aarree  bbrriieeffllyy  ddeessccrriibbeedd..  TTeeaacchheerrss  ssyysstteemmaattiiccaallllyy  oobbsseerrvvee  tthheeiirr  ssttuuddeennttss,,  ddooccuummeenntt  tthheeiirr  
lleeaarrnniinngg,,  aanndd  rraattee  tthheeiirr  ccoommppeetteenncciieess  uussiinngg  ssppeecciiffiicc  WWSSSS®®  KKiinnddeerrggaarrtteenn  AAsssseessssmmeenntt  GGuuiiddeelliinneess,,  
EExxeemmppllaarrss,,  wwhhiicchh  wweerree  ddeevveellooppeedd  bbyy  MMSSDDEE..    TThhee  EExxeemmppllaarrss  aarree  bbaasseedd  oonn  tthhee  MMMMSSRR  ssttaannddaarrddss,,  
iinnddiiccaattoorrss,,  aanndd  lleeaarrnniinngg  oobbjjeeccttiivveess..    TThheeyy  ddeessccrriibbee  ddooccuummeenntteedd  ssttuuddeenntt  ssiillllss  aanndd  bbeehhaavviioorrss  aatt  
tthhee  oobbjjeeccttiivvee  lleevveell,,  lliinnkkiinngg  ccuurrrriiccuullaarr  aanndd  lleeaarrnniinngg  oobbjjeeccttiivveess  ttoo  MMMMSSRR  iinnddiiccaattoorrss..  
  

II  SSoocciiaall  aanndd  PPeerrssoonnaall  
  

SSEELLFF--CCOONNCCEEPPTT  

SShhoowwss  iinniittiiaattiivvee  aanndd  sseellff--ddiirreeccttiioonn..  

IInnddeeppeennddeennccee  iinn  tthhiinnkkiinngg  aanndd  aaccttiioonn  eennaabblleess  
cchhiillddrreenn  ttoo  ttaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthheemmsseellvveess..  
MMoosstt  ffiivvee  yyeeaarr  oollddss  ccaann  mmaakkee  cchhooiicceess  aammoonngg  
ffaammiilliiaarr  aaccttiivviittiieess,,  ppaarrttiicciippaattee  iinn  nneeww  eexxppeerriieenncceess,,  
aanndd  aarree  wwiilllliinngg  ttoo  ttaakkee  ssoommee  rriisskkss..  

SSEELLFF--CCOONNTTRROOLL  

FFoolllloowwss  ccllaassssrroooomm  rruulleess  aanndd  rroouuttiinneess..  
CChhiillddrreenn  wwhhoo  aarree  ssuucccceessssffuull  wwiitthhiinn  aa  ggrroouupp  kknnooww  
aanndd  aacccceepptt  tthhee  rruulleess  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  tthhaatt  
ppaarrttiiccuullaarr  ggrroouupp..  

UUsseess  ccllaassssrroooomm  mmaatteerriiaallss  ppuurrppoosseeffuullllyy  
aanndd  rreessppeeccttffuullllyy..  

OOnnee  ooff  tthhee  mmaajjoorr  cchhaalllleennggeess  ooff  sscchhooooll  ffoorr  ffiivvee  
yyeeaarr  oollddss  iiss  lleeaarrnniinngg  hhooww  ttoo  ccaarree  ffoorr  ccllaassssrroooomm  
mmaatteerriiaallss..  WWiitthh  ssoommee  rreemmiinnddeerrss,,  aa  cchhiilldd  lleeaarrnnss  
hhooww  ttoo  uussee  mmaatteerriiaallss  tthhoouugghhttffuullllyy  ((ssoo  tthhee  
mmaatteerriiaallss  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ootthheerrss))  aanndd  
hhooww  ttoo  ppuutt  tthhiinnggss  aawwaayy  ssoo  tthhaatt  ootthheerrss  ccaann  eeaassiillyy  
ffiinndd  tthheemm..  

IINNTTEERRAACCTTIIOONN  WWIITTHH  OOTTHHEERRSS  

IInntteerraaccttss  eeaassiillyy  wwiitthh  oonnee  oorr  mmoorree  
cchhiillddrreenn..  

KKiinnddeerrggaarrtteenn  cchhiillddrreenn  aarree  bbeeggiinnnniinngg  ttoo  ppllaayy  
ccooooppeerraattiivveellyy  wwiitthh  oonnee  oorr  mmoorree  cchhiillddrreenn,,  lliisstteenn  ttoo  
ppeeeerrss  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthheeiirr  ffeeeelliinnggss,,  aanndd  ssoollvvee  
pprroobblleemmss  ccooooppeerraattiivveellyy..  
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IIII  LLaanngguuaaggee  aanndd  LLiitteerraaccyy  
  

LLIISSTTEENNIINNGG  

GGaaiinnss  mmeeaanniinngg  bbyy  lliisstteenniinngg..  

YYoouunngg  cchhiillddrreenn  aarree  aaccttiivveellyy  iinnvvoollvveedd  iinn  lleeaarrnniinngg  
aabboouutt  tthheeiirr  wwoorrlldd  bbyy  wwaattcchhiinngg  aanndd  lliisstteenniinngg..  AAtt  
ffiivvee  yyeeaarrss,,  cchhiillddrreenn  ccaann  lliisstteenn  ffoorr  mmeeaanniinngg  iinn  
ssuucchh  ddiiffffeerreenntt  ssiittuuaattiioonnss  aass  oonnee--oonn--oonnee  
ccoonnvveerrssaattiioonnss  wwiitthh  cchhiillddrreenn  oorr  aadduullttss,,  ssmmaallll  aanndd  
llaarrggee  ggrroouupp  aaccttiivviittiieess,,  ssttoorryy  ttiimmeess,,  aanndd  vviiddeeooss..  

DDeemmoonnssttrraatteess  bbeeggiinnnniinngg  pphhoonneemmiicc  
aawwaarreenneessss..  

WWiitthh  ffrreeqquueenntt  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  bbyy  tthhee  tteeaacchheerr,,  
cchhiillddrreenn  rreeccooggnniizzee  aanndd  pprroodduuccee  rrhhyymmiinngg  wwoorrddss,,  
iiddeennttiiffyy  bbeeggiinnnniinngg  aanndd  eennddiinngg  ssoouunnddss,,  aanndd  bbeeggiinn  
ttoo  ddiissccrriimmiinnaattee  tthhee  ssmmaalllleerr  ppaarrttss  ooff  wwoorrddss,,  ffiirrsstt  
ddiissttiinngguuiisshhiinngg  ssyyllllaabblleess  aanndd,,  llaatteerr,,  ssoouunndd  wwiitthhiinn  
ssyyllllaabblleess..  

SSPPEEAAKKIINNGG  

SSppeeaakkss  cclleeaarrllyy  aanndd  ccoonnvveeyyss  iiddeeaass  
eeffffeeccttiivveellyy..  

DDuurriinngg  kkiinnddeerrggaarrtteenn,,  cchhiillddrreenn  bbeeggiinn  ttoo  
uunnddeerrssttaanndd  hhooww  ttoo  eexxpprreessss  tthheeiirr  iiddeeaass  iinn  ggrroouupp  
ddiissccuussssiioonnss  aass  wweellll  aass  iinn  oonnee--ttoo--oonnee  
ccoonnvveerrssaattiioonnss..  

RREEAADDIINNGG  

SShhoowwss  ssoommee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  
ccoonncceeppttss  aabboouutt  pprriinntt..  

KKiinnddeerrggaarrttnneerrss  rreeaalliizzee  tthhaatt  pprriinntt  ccoonnvveeyyss  
mmeeaanniinngg,,  ssppookkeenn  llaanngguuaaggee  ccaann  bbee  wwrriitttteenn  ddoowwnn  
aanndd  rreeaadd,,  aanndd  cceerrttaaiinn  wwoorrddss  aarree  aallwwaayyss  wwrriitttteenn  
tthhee  ssaammee  wwaayy..  

CCoommpprreehheennddss  aanndd  rreessppoonnddss  ttoo  ffiiccttiioonn  
aanndd  nnoonn--ffiiccttiioonn  tteexxtt..  

KKiinnddeerrggaarrttnneerrss  ddeemmoonnssttrraattee  tthheeiirr  uunnddeerrssttaannddiinngg  
ooff  wwhhaatt  tthheeyy  hheeaarr  bbyy  aannsswweerriinngg  qquueessttiioonnss  aabboouutt  
tthhee  tteexxtt,,  pprreeddiiccttiinngg  wwhhaatt  wwiillll  hhaappppeenn  nneexxtt  uussiinngg  
ppiiccttuurreess  aanndd  ccoonntteenntt  ffoorr  gguuiiddeess,,  aanndd  rreetteelllliinngg  
iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  aa  ssttoorryy  iinn  sseeqquueennccee,,  aaddddiinngg  
mmoorree ddeettaaiillss aanndd ssttoorr yy eelleemmeennttss  oovveerr  ttiimmee.. 

WWRRIITTIINNGG  

UUsseess  lleetttteerr--lliikkee  sshhaappeess,,  ssyymmbboollss,,  
lleetttteerrss,,  aanndd  wwoorrddss  ttoo  ccoonnvveeyy  mmeeaanniinngg..  

CChhiillddrreenn  bbeeggiinn  uussiinngg  ddrraawwiinnggss  ttoo  ccoonnvveeyy  iiddeeaass,,  
aaddddiinngg  lleetttteerrss  oorr  wwoorrddss  rraannddoommllyy  ttoo  tthheeiirr  wwrriitttteenn  
ccoommmmuunniiccaattiioonn..  
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IIIIII  MMaatthheemmaattiiccaall  TThhiinnkkiinngg  
  

MMAATTHHEEMMAATTIICCAALL  PPRROOCCEESSSSEESS  

BBeeggiinnss  ttoo  uussee  aanndd  eexxppllaaiinn  ssttrraatteeggiieess  ttoo  
ssoollvvee  mmaatthheemmaattiiccaall  pprroobblleemmss..  

YYoouunngg  cchhiillddrreenn  ssoollvvee  pprroobblleemmss  aanndd  eexxppllaaiinn  tthheeiirr  
rreeaassoonniinngg  bbyy  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ccoonnccrreettee  oobbjjeeccttss,,  
ddrraawwiinngg  ppiiccttuurreess,,  oorr  aaccttiinngg  oouutt  ssoolluuttiioonnss..  

NNUUMMBBEERRSS  AANNDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  

SShhoowwss  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  nnuummbbeerr  aanndd  
qquuaannttiittyy..  

KKiinnddeerrggaarrtteenn  cchhiillddrreenn  ccaann  ccoouunntt  oobbjjeeccttss  ttoo  aatt  
lleeaasstt  2200;;  mmaannyy  lleeaarrnn  ttoo  ccoouunntt  vveerrbbaallllyy  ((tthhaatt  iiss,,  bbyy  
rroottee))  ttoo  110000..  TThheeyy  ccaann  ccoouunntt  uussiinngg  oonnee--ttoo--oonnee  
ccoorrrreessppoonnddeennccee  rreelliiaabbllyy,,  uussee  oobbjjeeccttss  ttoo  rreepprreesseenntt  
nnuummbbeerrss,,  aanndd  uussee  nnuummeerraallss  ttoo  rreepprreesseenntt  
qquuaannttiittiieess..  

PPAATTTTEERRNNSS,,  RREELLAATTIIOONNSSHHIIPPSS,,  AANNDD  FFUUNNCCTTIIOONNSS  

RReeccooggnniizzeess  dduupplliiccaatteess  aanndd  eexxtteennddss  
ppaatttteerrnnss..  

KKiinnddeerrggaarrttnneerrss  ccaann  rreeccooggnniizzee,,  ccrreeaattee,,  ccooppyy,,  aanndd  
eexxtteenndd  ssiimmppllee  ppaatttteerrnnss  uussiinngg  ccoonnccrreettee  oobbjjeeccttss,,  
ssoouunnddss  aanndd  pphhyyssiiccaall  mmoovveemmeennttss..  

GGEEOOMMEETTRRYY  AANNDD  SSPPAATTIIAALL  RREELLAATTIIOONNSS  

RReeccooggnniizzeess  aanndd  ddeessccrriibbeess  ssoommee  
aattttrriibbuutteess  ooff  sshhaappeess..  

AAss  cchhiillddrreenn  ppllaayy  wwiitthh  uunniitt  bblloocckkss,,  ttaabbllee  bblloocckkss,,  
ppaatttteerrnn  bblloocckkss,,  sshhaappee  ssoorrtteerrss,,  ppeegg  bbooaarrddss,,  aanndd  
ggeeoobbooaarrddss,,  tthheeyy  ggaaiinn  aa  ccoonnccrreettee  uunnddeerrssttaannddiinngg  
ooff  sshhaappee  aanndd  ffoorrmm..  

  
  

IIVV  SScciieennttiiffiicc  TThhiinnkkiinngg  
  

IINNQQUUIIRRYY  

SSeeeekkss  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhrroouugghh  
oobbsseerrvvaattiioonn,,  eexxpplloorraattiioonn,,  aanndd  
ddeessccrriippttiivvee  iinnvveessttiiggaattiioonnss..  

AAss  qquueessttiioonnss  aarree  rraaiisseedd,,  kkiinnddeerrggaarrttnneerrss  sseeeekk  
aannsswweerrss  pprriimmaarriillyy  tthhrroouugghh  eexxpplloorraattiioonn,,  
mmaanniippuullaattiioonn,,  aanndd  ccaarreeffuull  oobbsseerrvvaattiioonn  uussiinngg  tthheeiirr  
sseennsseess..  

UUsseess  ssiimmppllee  ttoooollss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  
eexxtteenndd  tthhee  sseennsseess  aanndd  ggaatthheerr  ddaattaa..  

AAlltthhoouugghh  kkiinnddeerrggaarrtteenneerrss  bbeeggiinn  ttoo  oobbsseerrvvee  uussiinngg  
tthheeiirr  ffiivvee  sseennsseess,,  tthheeyy  aarree  vveerryy  iinnttrriigguueedd  wwiitthh  
ttoooollss  tthhaatt  eexxtteenndd  tthhee  ppoowweerr  ooff  tthheeiirr  sseennsseess  aanndd  
tthhaatt  tthheeyy  aassssoocciiaattee  wwiitthh  ggrroowwnn--uupp  aaccttiivviittiieess..  
SScciieennttiiffiicc  ttoooollss  iinncclluuddee  mmaaggnniiffiieerrss,,  ggeeaarrss  aanndd  
ppuulllleeyyss,,  ccaallccuullaattoorrss  aanndd  ccoommppuutteerrss,,  aanndd  ssiimmppllee  
bbaallaannccee  ssccaalleess  aanndd  rruulleerrss..  
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PPHHYYSSIICCAALL  SSCCIIEENNCCEE  

IIddeennttiiffiieess,,  ddeessccrriibbeess,,  aanndd  ccoommppaarreess  
pprrooppeerrttiieess  ooff  oobbjjeeccttss..  

WWiitthh  pprroommppttss  ffrroomm  tthhee  tteeaacchheerr,,  ffiivvee  yyeeaarr  oollddss  
nnoottiiccee  wwhhaatt  tthhiinnggss  aarree  mmaaddee  ooff  aanndd  ddeessccrriibbee  
nnuummeerroouuss  aattttrriibbuutteess  ooff  oobbjjeeccttss  iinncclluuddiinngg  ssiizzee,,  
sshhaappee,,  ccoolloorr,,  tteexxttuurree,,  wweeiigghhtt,,  tteemmppeerraattuurree,,  
wwhheetthheerr  oobbjjeeccttss  aarree  aattttrraacctteedd  oorr  uunnaaffffeecctteedd  bbyy  
mmaaggnneettss,,  aanndd  wwhheetthheerr  vvaarriioouuss  oobbjjeeccttss  ssiinnkk  oorr  
ffllooaatt..  

LLIIFFEE  SSCCIIEENNCCEE  

OObbsseerrvveess  aanndd  ddeessccrriibbeess  
cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  bbaassiicc  nneeeeddss,,  aanndd  lliiffee  
ccyycclleess  ooff  lliivviinngg  tthhiinnggss..  

KKiinnddeerrggaarrttnneerrss  bbeeggiinn  ttoo  ddiiffffeerreennttiiaattee  lliivviinngg  aanndd  
nnoonn--lliivviinngg  tthhiinnggss  bbyy  ssttuuddyyiinngg  ppllaannttss  aanndd  aanniimmaallss..    
TThheeyy  bbeeggiinn  ttoo  lleeaarrnn  aabboouutt  rreellaattiioonnsshhiippss  bbeettwweeeenn  
aanniimmaallss  aanndd  ppllaannttss  aanndd  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  wwhhiicchh  
tthheeyy  lliivvee..  

  

VV  SSoocciiaall  SSttuuddiieess  
  

PPEEOOPPLLEE,,  PPAASSTT  AANNDD  PPRREESSEENNTT  

IIddeennttiiffiieess  ssiimmiillaarriittiieess  aanndd  ddiiffffeerreenncceess  
iinn  ppeeooppllee’’ss  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  hhaabbiittss,,  aanndd  
lliivviinngg  ppaatttteerrnnss..  

KKiinnddeerrggaarrttnneerrss  ddeevveelloopp  sseellff--iiddeennttiittyy  bbyy  
ccoommppaarriinngg  tthheemmsseellvveess  wwiitthh  ootthheerrss..  

HHUUMMAANN  IINNTTEERRDDEEPPEENNDDEENNCCEE  

DDeessccrriibbeess  ssoommee  ppeeooppllee’’ss  jjoobbss  aanndd  
wwhhaatt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthheemm..  

YYoouunngg  cchhiillddrreenn  aarree  rreeaaddyy  ttoo  eexxaammiinnee  tthheeiirr  
ccoommmmuunniittiieess  aanndd  eexxpplloorree  tthhee  mmaannyy  rroolleess  ppeeooppllee  
ffiillll  iinn  hheellppiinngg  eeaacchh  ootthheerr  lliivvee..  

BBeeggiinnss  ttoo  bbee  aawwaarree  ooff  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  
hhooww  iitt  aaffffeeccttss  lliiffee..  

KKiinnddeerrggaarrttnneerrss  aarree  vveerryy  iinntteerreesstteedd  iinn  tthhee  
tteecchhnnoollooggyy  tthhaatt  iiss  ssoo  mmuucchh  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  wwoorrlldd  
aarroouunndd  tthheemm  ((tteelleevviissiioonn,,  tteelleepphhoonneess,,  vveehhiicclleess,,  
vviiddeeoo  ggaammeess,,  VVCCRRss,,  mmiiccrroowwaavvee  oovveennss,,  
ccoommppuutteerrss))..  

CCIITTIIZZEENNSSHHIIPP  AANNDD  GGOOVVEERRNNMMEENNTT  

DDeemmoonnssttrraatteess  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  
rreeaassoonnss  ffoorr  rruulleess..  

CChhiillddrreenn’’ss  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  rruulleess  
aanndd  llaawwss  ccoommeess  aabboouutt  aass  tthheeyy  ddiissccuussss  pprroobblleemmss  
iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm  aanndd  sscchhooooll  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  
mmaakkiinngg  rreeaassoonnaabbllee  rruulleess  tthhaatt  ddiirreeccttllyy  iinnvvoollvvee  
tthheemm..  
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VVII  TThhee  AArrttss  
  

EEXXPPRREESSSSIIOONN  AANNDD  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIOONN  

PPaarrttiicciippaatteess  iinn  ggrroouupp  mmuussiicc  
eexxppeerriieennccee..  

YYoouunngg  cchhiillddrreenn  eennjjooyy  ssiinnggiinngg,,  mmaakkiinngg  uupp  ssiillllyy  aanndd  
rrhhyymmiinngg  vveerrsseess,,  uussiinngg  iinnssttrruummeennttss,,  lleeaarrnniinngg  
ffiinnggeerr  ppllaayyss,,  aanndd  uussiinngg  mmuussiicc  ttoo  tteellll  ssttoorriieess  aanndd  
eexxpprreessss  ffeeeelliinnggss..  

PPaarrttiicciippaatteess  iinn  ccrreeaattiivvee  mmoovveemmeenntt,,  
ddaannccee,,  aanndd  ddrraammaa..  

YYoouunngg  cchhiillddrreenn  aarree  vveerryy  aaccttiivvee  aanndd  nneeeedd  
ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  mmoovvee  aanndd  ssttrreettcchh  tthheeiirr  bbooddiieess..  

UUsseess  aa  vvaarriieettyy  ooff  aarrtt  mmaatteerriiaallss  ttoo  
eexxpplloorree  aanndd  eexxpprreessss  iiddeeaass  aanndd  
eemmoottiioonnss..  

KKiinnddeerrggaarrttnneerrss  nneeeedd  aanndd  eennjjooyy  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  
eexxpplloorree  uussiinngg  aa  vvaarriieettyy  ooff  aarrtt  mmaatteerriiaallss..  

UUNNDDEERRSSTTAANNDDIINNGG  AANNDD  AAPPPPRREECCIIAATTIIOONN  

RReessppoonndd  ttoo  aarrttiissttiicc  ccrreeaattiioonnss  oorr  eevveennttss  
KKiinnddeerrggaarrtteenneerrss  aarree  aabbllee  ttoo  aapppprreecciiaattee  tthhee  
aarrttiissttiicc  ccrreeaattiioonnss  ooff  ootthheerrss,,  tthhee  sskkiillll  ooff  aa  ddaanncceerr,,  
oorr  ssoommeeoonnee’’ss  aabbiilliittyy  ttoo  ppllaayy  aa  mmuussiiccaall  iinnssttrruummeenntt..  

  
  

VVIIII  PPhhyyssiiccaall  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  HHeeaalltthh  
  

GGRROOSSSS  MMOOTTOORR  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  

MMoovveess  wwiitthh  bbaallaannccee  aanndd  ccoonnttrrooll..  

YYoouunngg  cchhiillddrreenn  aarree  vveerryy  aaccttiivvee,,  sseeeemmiinngg  ttoo  bbee  iinn  
ccoonnssttaanntt  mmoottiioonn..  KKiinnddeerrggaarrtteenn  cchhiillddrreenn  ccaann  rruunn  
ssmmooootthhllyy,,  hhoopp  mmaannyy  ttiimmeess  oonn  eeaacchh  ffoooott,,  aanndd  
cclliimmbb  uupp  aanndd  ddoowwnn  ssttaaiirrss  uussiinngg  aalltteerrnnaattiinngg  ffeeeett..  

FFIINNEE  MMOOTTOORR  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  

UUsseess  eeyyee--hhaanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  ttoo  ppeerrffoorrmm  
ttaasskkss  eeffffeeccttiivveellyy..  

KKiinnddeerrggaarrttnneerrss  aarree  ccoonnttiinnuuiinngg  ttoo  iimmpprroovvee  tthheeiirr  
eeyyee--hhaanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  aaccccoommpplliisshhiinngg  ttaasskkss  
wwiitthh  ggrreeaatteerr  pprreecciissiioonn..  

PPEERRSSOONNAALL  HHEEAALLTTHH  AANNDD  SSAAFFEETTYY  

PPeerrffoorrmmss  sseellff--ccaarree  ttaasskkss  ccoommppeetteennttllyy..  

KKiinnddeerrggaarrttnneerrss  aarree  qquuiittee  ccoommppeetteenntt  aabboouutt  ttaakkiinngg  
ccaarree  ooff  tthheeiirr  oowwnn  pphhyyssiiccaall  nneeeeddss  aanndd  oofftteenn  
vvoolluunntteeeerr  ttoo  hheellpp  ccllaassssmmaatteess  wwhhoo  aarree  ssttrruugggglliinngg  
wwiitthh  bbuuttttoonnss  aanndd  llaacceess..  

SShhoowwss  bbeeggiinnnniinngg  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  aanndd  
ffoolllloowwss  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  rruulleess..  

KKiinnddeerrggaarrttnneerrss  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  hheeaalltthh  aanndd  
ssaaffeettyy  iissssuueess,,  eessppeecciiaallllyy  wwhheenn  tthheessee  rreellaattee  ttoo  
tthheeiirr  oowwnn  eexxppeerriieenncceess..  

BBaasseedd  uuppoonn  tthhee  WWoorrkk  SSaammpplliinngg  SSyysstteemm®®  bbyy  PPeeaarrssoonn  AAsssseessssmmeennttss..  AAllll  aaddaappttaattiioonnss  ttoo  WWoorrkk  SSaammpplliinngg  SSyysstteemm®®  bbyy  
tthhee  SSttaattee  ooff  MMaarryyllaanndd  aarree  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  PPeeaarrssoonn  AAsssseessssmmeennttss.. 




