
 

Moje dziecko będzie uczniem!!! 

 

 

W obecnej sytuacji w rodzicach „zerówkowiczów” zbudziło się wiele wątpliwości… 

Rzeczywistość zaskoczyła nas wszystkich.  

Zastanawiając się nad przyszłymi „pierwszakami” rozważamy ich przygotowanie, skupiamy się na 

pisaniu szlaczków, zastanawiamy czy dobra jest znajomość liter i cyfr, jakie są umiejętności 

skupienia się, zdolności współdziałania naszych dzieci z innymi dziećmi, z nauczycielem?  

 

Rodzicowi trudno jest ocenić, tzw. gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.  

 

Do końca kwietnia rodzice powinni otrzymać Informację na ten temat z przedszkola lub szkoły. 

„Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” to dokument, w którym 

nauczyciele wypowiadają się o różnych sferach rozwoju dziecka, wskazują jego zdolności – „mocne 

strony”, ale też obszary trudności - wymagające ćwiczenia. Jest to ważne, gdyż do września mamy 

jeszcze czas na ich doskonalenie. 

Jeśli dziecko jest młodsze, bo rodzice jego planowali, że pójdzie do pierwszej klasy jako 

sześciolatek, to realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego jest niezbędnym 

warunkiem rozpoczęcia nauki w szkole. 

Sami możecie Państwo sprawdzić gotowość swojego dziecka w zadaniach. Dzieci 6-letnie mogą 

wykonać „Zadania dla rodzica i dziecka” przygotowane przez Izabelę Mańkowską i Małgorzatę 

Rożyńską, pod patronatem wydawnictwa Operon. (Są one dostępne na poniższej stronie 

internetowej:  

http://cloud5a.edupage.org/cloud/6.3.Zadania_dla_rodzica_i_dziecka.pdf?z%3A8iaGiUy4M823sbvy

a%2FgWLZ43X%2FZyqzVzdeOSTaflY0iF%2FLxV9ftekFh75bTD5j7y 

Więc 7-latek z nimi nie powinien mieć już żadnych trudności.  

Inna strona i inny test: 

https://www.treningmozgu.pl/doc/test_2.pdf 

I jeszcze jedna: 

https://www.profesor.pl/mat/pd4/pd4_b_toczek_040520.pdf 

 

Jednak nie tylko to co dziecko umie jest ważne. 

 

Obowiązująca teraz zasada „ZOSTAŃ W DOMU!” powoduje, że musimy zadbać o to, aby 

nasze dziecko przygotowało się do szkoły jako do nowego miejsca.  

Kiedy Państwa dziecko zaczynało uczęszczać do przedszkola bardzo to przeżywaliście. Sporo łez 

wylano na tzw. adaptację. Początki zwykle nie są łatwe! Wszyscy o tym wiemy. 

Proponuję zadbać, aby teraz dziecko było bardziej świadome tego, co go w szkole czeka. Zróbmy 

to z pomocą książek. Skorzystajmy ze szkolnych przygód literackiej Duni czy Marcina, którzy 

właśnie zaczynają naukę, nawiązują przyjaźnie i są w podobny sposób zagubieni w szkolnej 

codzienności. 

 

http://cloud5a.edupage.org/cloud/6.3.Zadania_dla_rodzica_i_dziecka.pdf?z%3A8iaGiUy4M823sbvya%2FgWLZ43X%2FZyqzVzdeOSTaflY0iF%2FLxV9ftekFh75bTD5j7y
http://cloud5a.edupage.org/cloud/6.3.Zadania_dla_rodzica_i_dziecka.pdf?z%3A8iaGiUy4M823sbvya%2FgWLZ43X%2FZyqzVzdeOSTaflY0iF%2FLxV9ftekFh75bTD5j7y
https://www.treningmozgu.pl/doc/test_2.pdf
https://www.profesor.pl/mat/pd4/pd4_b_toczek_040520.pdf


 
 

 

W chwili obecnej wiele bibliotek oraz księgarni ma ofertę książek dotyczących sześcio-, 

siedmiolatka. Są one pouczającą lekturą, pozwalającą dziecku odnaleźć znane sobie zdarzenia w 

codzienności bohaterów książek, zaś rodzicowi zrozumieć to jak jego dziecko doświadcza i rozumie 

świat. Z reguły są to krótkie opowiastki, których przeczytanie trwa przysłowiową „chwilę”. Dla dzieci 

mniej wytrwałych i bardziej związanych z bajkami w telewizji nawet Franklin ma swoje szkolne 

rozterki. Można je obejrzeć na ekranie lub posłuchać, gdy czyta je rodzic, wspólnie pooglądać 

obrazki w książce. Czytając spostrzeżemy z pewnością własne zaangażowanie w treść książki. A 

prośba dziecka o ponowne przeczytanie jednej z przygód upewni nas, że w ten sposób można 

wpływać na emocje. Wówczas też rozmowa staje się łatwiejsza, opowieści o szkole „popłyną…”, a 

nasz przyszły pierwszoklasista nauczy się, że to właśnie rodzica warto pytać, u rodzica warto 

szukać rady. 

W rozmowach w domu starajmy się unika 

 sformułowań: „w szkole to dopiero będzie…”, „teraz będziesz musiał…”, „wszystko się zmieni…”, 

„w szkole nie wolno…”. Straszenie szkołą i końcem przyjemnego świata zabawy, jakim było 

przedszkole, może mieć negatywne skutki. Pytajcie dziecko o to, co wzbudza jego radość w 

związku z rozpoczęciem edukacji szkolnej, a co go niepokoi… Opowiadajcie o tym co jest realne, co 

tam będzie dziecko robiło. Unikajcie stwierdzeń typu „będzie fajnie!” Przecież nie wiecie czy tak 

będzie i dziecko może później czuć się rozczarowane, a wy usłyszycie wówczas, np. „Mówiłeś, że 

będzie fajnie, a jest inaczej.” Możecie wtedy stracić wiarygodność. Dbajcie o swój autorytet i 

budujcie go mówiąc prawdę lub też przyznając się do niewiedzy. 

Dobrze jest opowiedzieć dziecku o swoich pierwszych dniach w szkole, o niepewności, ale też 

radości, jaką niesie spotkanie nowych kolegów.  

Żeby poradzić sobie z przygotowaniem do szkoły w świecie „zdrowym” można pójść na spacer na 

szkolny plac zabaw, przejść się po korytarzu budynku. 



Teraz może warto skorzystać z którejś z propozycji… 

 

 Odwiedzajcie strony internetowe, Facebook szkoły do której pójdzie wasze dziecko, 

oglądajcie zamieszczone tam zdjęcia. 

 Namawiajcie dziecko do rysowania obrazków, np. „mój pierwszy dzień w szkole”, „moja 

klasa”. 

 Pobawcie się w szkołę, odegrajcie z dzieckiem szkolne scenki. 

 Wyznaczajcie mu niewielkie zadania typu „zrób to zanim zadzwoni dzwonek!”, gdzie timer 

lub stoper odmierzy czas ich realizacji. 

 Przygotujcie razem miejsce pracy i pokój, tak aby sprzyjały koncentracji dziecka podczas 

odrabiania prac domowych. W związku z tym absolutnie nie likwidujcie dziecku zabawek! 

Wystarczy je ułożyć na półkach, w pojemnikach. A przede wszystkim zadbać o biurko lub 

stolik do pracy, pamiętając żeby jego ustawienie i to co się na nim znajduje nie sprzyjały 

dekoncentracji dziecka, gdy odrabiać będzie ono zadania domowe. 

 Trenujcie samoobsługę, bo wasze dziecko musi sprawnie rozebrać się i ubrać na zajęcia 

gimnastyczne, w-f, na wycieczkę z klasą, będzie musiało samo spakować plecak. 

 Czytajcie razem, bo być może wasze dziecko potrafi odczytać niektóre krótkie wyrazy w 

czytanym przez was tekście, a wtedy z pewnością będzie uczyło się pokazywać co czyta. 

Stara zasada mówiła „pokaż paluszkiem, który wyraz czytasz”. Obowiązuje ona przez cały 

tekst. Dobrze jest śledzić treść tekstu w ten sposób. 

 

Teraz jednak najwięcej… 

 

 bawcie się i angażujcie dziecko do wszystkiego, co robicie w domu (gotowanie, sprzątanie 

naprawdę dużo uczą). 

 

 

Dla rodziców poszukujących odpowiedzi na liczne dziecięce pytania - lista 

przeczytanych i sprawdzonych książek na wieczorne „poczytaj mi”. 

Zapraszamy! 
 

Bourgeois P. Clark B.: Franklin idzie do szkoły. Wydawnictwo DEBIT, Bielsko–Biała. 

Delahaye G.: Martynka w szkole. Papilon, Poznań. 

Janosch: Tygryskowa szkoła. Znak, Kraków 2006. 

Lagercrantz R. Eriksson E.: Moje szczęśliwe życie. Zakamarki, Poznań 2012. 

Lagercrantz R. Eriksson E.: Moje serce skacze z radości. Zakamarki, Poznań 2013. 

Niemycki M.: W szkole. Skrzat, Kraków. 

Strzałkowska M.: Mam już sześć lat. Kolekcja HACHETTE, Warszawa 2008. 

Sójka A.: Bazgroły ze szkoły. Papillon, Poznań. 

 

I nie tylko o szkole… też o rozwodzie, przeprowadzce, rodzeństwie… 

Edvall L.: Nowe życie Tildy Benktsson. Wydawnictwo Czarna Owieczka, Warszawa. 

 

Do pomocy w… 

nauce liter można wykorzystać alfabet demonstracyjny do pobrania ze strony: 

https://ortograffiti.pl/Strefa-Rodzicow/Materialy-do-pobrania/Materialy-do-pobrania 

https://ortograffiti.pl/Strefa-Rodzicow/Materialy-do-pobrania/Materialy-do-pobrania


nauce spostrzegania – ćwiczenia  

https://gadamdorzeczy.pl/2018/09/11/patrzy-ale-nie-widzi-czyli-analiza-i-synteza-wzrokowa/ 

zadania dla 6-latków: 

https://plus.dziennikbaltycki.pl/sprawdzian-gotowosci-szkolnej-6latka-czy-twoje-dziecko-jest-gotowe-

na-szkole/ar/11943088 

i jeszcze Worek pełen pomysłów! – blog dla nauczycieli i rodziców… 

https://pl.pinterest.com/pin/406520303858095144/ 

 

 

pedagog Anna Sacherska 

psycholog Monika Talarczyk-Molewska 
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