
MAM PIERWSZOKLASISTĘ!!! 

          W każdej szkole o godzinie 8 widoczni są rodzice pierwszaków, którzy odprowadzają swoje 

pociechy i „dłuuugo” wychodzą z sali… Każdy chciałby jeszcze pomóc, podpowiedzieć, może też 

przed czymś przestrzec. Ten niepokój z pewnością udziela się innym – i rodzicom, i dzieciom. 

Potem jest oczekiwanie, tym większe, jeśli dziecko jest w rodzinie pierwszym – rozpoczynającym 

naukę. 

I wreszcie czas, kiedy możemy zapytać „jak było?”. 

      Nie zawsze udaje się usłyszeć od razu odpowiedź. Często trzeba poczekać, bo to nie teraz 

czas, bo plac zabaw, bajka, słodycze lub inne przyjemności przeszkadzają opowiadać. A może 

nasze dziecko nie potrafi opowiadać słowami? Może łatwiej mu narysować? 

Takie wątpliwości rozwieje tylko intuicja kochającego rodzica, choć on i tak często będzie czuł się 

bezradny. 

      Warto zastanowić się, czy nie skorzystać z jakiejś książeczki, której bohater, podobnie jak nasze 

dziecko, zaczyna naukę w szkole?  

Nasz „szkolny maluch” właśnie konfrontuje swoje wyobrażenia o szkole z rzeczywistością. Jest to 

trudne, tym bardziej, że podobną konfrontację przeprowadza rodzic… A jego wnioski są głośne, 

słyszalne i sprecyzowane. Pamiętając o tym swoje niezadowolenie warto wyrażać wśród dorosłych. 

A dla swojego dziecka zawsze znaleźć coś, za co warto je pochwalić. Wspomóżmy dziecko 

wyjaśnieniami i tłumaczeniem tego, co trudne a w oczach dziecka „niesprawiedliwe”. Skorzystajmy 

ze szkolnych przygód literackiej Duni czy Marcina, którzy właśnie zaczynają naukę, nawiązują 

przyjaźnie i są w podobny sposób zagubieni w szkolnej codzienności. 

      W chwili obecnej wiele bibliotek oraz księgarni ma ofertę książek dotyczących 6 – 7 latka. 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. 

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 pierwszoklasista 

nauczy się, że to właśnie u rodzica warto szukać rady. 

 

    Dla rodziców poszukujących odpowiedzi na liczne dziecięce pytania  - lista przeczytanych i 

sprawdzonych książek na wieczorne „poczytaj mi”. Zapraszamy! 
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I nie tylko o szkole… o rozwodzie, przeprowadzce, rodzeństwie… 

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