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… „głupia szkoła?” 

Jak ten czas leci! Pierwsza klasa trwa. Już trzeci miesiąc nasz pierwszak chodzi do szkoły. 

Ostatnio zmieniło się jego zachowanie. Po lekcjach wraca do domu, rzuca tornister, rzeczy, „warczy” 

na wszystko i wszystkich. Nawet kot stara mu się zejść z oczu. Dziecko twierdzi, że:„szkoła jest głupia, 

lekcje też!”. Widząc zadania domowe wymyśla powody, by ich nie robić. Nawet mama nie bardzo  

mu się podoba! 

Zaniepokojeni pytamy dziecko i siebie: co się stało? 

Pomyślmy wspólnie! 

 

Szkolne obowiązki straciły już charakter nowości. Ich atrakcyjność wyraźnie zmalała. Dość 

szybko wzrosła ilość wymagań. A dziecko sześcioletnie? Rozwojowo podlega gwałtownym emocjom  

i jest rozdzierane przez skrajności: raz kocha – za chwilę nienawidzi. Chce być w centrum uwagi, 

bardzo dużo wymaga od innych. Ono nie zawsze się dostosowuje – to inni muszą. Czasem  

jest krnąbrne, trudno mu się pogodzić z niepowodzeniem, krytyką, uznaniem własnej winy  

i konsekwencjami. Dlatego też pojawiają się kłamstwa. Wiek 6 lat to czas silnych napięć 

emocjonalnych i niezliczonych konfliktów. Dzieci sprawiają wrażenie „podminowanych”. 

Odreagowują (przede wszystkim w domu, obciążając winą swoje mamy, najbliższych) napięcie 

związane z pójściem do szkoły i z rozstaniem się ze statusem małego dziecka. Poza wybuchami złości 

mogą pojawiać się: grymasy twarzy, zacinanie się, nadmierna ruchliwość, bóle brzucha, częste 

oddawanie moczu, lęki (powrót do krainy strachów – wyobraźnia pracuje!). 

Ale pamiętajmy o tym, że jeśli reakcje otoczenia nie utrwalą trudnych zachowań dziecka, to zgodnie  

z prawidłowościami rozwoju emocjonalno – społecznego jako siedmiolatek stanie się ono bardziej 

wyciszone, refleksyjne i posłuszne. 

Poza utratą „smaku nowości” oraz prawidłowościami rozwojowymi, czynnikiem 

zniechęcającym dziecko do szkoły jest zwiększenie ilości zadań przeznaczonych do samodzielnego 

wykonania. Wystarczy, że pierwszak spojrzy w stronę zadań i myśli: „nigdy tego nie zrobię”. Takie 

przekonanie budzi zniechęcenie i złość – a to może być przyczyną „wybuchu”. Wygłaszane  

przez naszego ucznia krytyczne uwagi o szkolesą obrazem wszystkiego tego, co czuje. Nie potrafi 

jeszcze adekwatnie nazywać i wyrażać swoich emocji. 

Jest to więc dobry moment na to, by pokazać mu co może z nimi zrobić. 

Pozwólmy dziecku reagować! Nasze zachowania pokazują dziecięciu, że emocje są naturalne, 

potrzebne i nie należy ich „chować” w sobie. Natomiast warto popracować nad sposobem  

ich wyrażania i odreagowywania. 

Kiedy awantura nadchodzi spróbujmy wraz z dzieckiem: 

 Gnieść papierowe kule i rzucać nimi do kosza; 

 Narysować stwora, który pojawia się w dziecku, kiedy trzeba odrabiać lekcje (możemy  

go zniszczyć lub nauczyć, żeby nam nie przeszkadzał); 

 Tupać nogami ze złości tak długo, aż poczujemy ulgę; 

 Liczyć wolno do 10; 

 Nadmuchać wymyślony balon (pozwala to wyregulować oddech i uspokoić się); 

 Bawić się w „jeża” (napinamy po kolei partie mięśni całego ciała – łydek, ud, pośladków… 

kończąc na mięśniach czoła, a potem  - od góry do dołu rozluźniamy je). 
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Poza stosowaniem technik „odreagowania” silnych napięć emocjonalnych pamiętajmy  

o konieczności doceniania i nagradzania „zorganizowania” naszego pierwszaka przy odrabianiu lekcji. 

Pochwalmy go za to co potrafi i że pamięta o tym, co jest zadane. Znajdźmy umiejętność szkolną 

dziecka będącą jego „mocną stroną” – i bardzo często przypominajmy mu o tym, że „właśnie  

w tym jest najlepszy”. Przywołajmy to, co się dziecku udało, unikajmy  koncentracji  

na niepowodzeniach.  

To pochwały najbardziej motywują młodsze dzieciaki do pracy w szkole i w domu. 

Myśląc o efektywnej pracy ucznia w domu pamiętajmy o tym, że siedzenie przy biurku nie może  

być długie. Warto „przeplatać” czynności, których unika (np. pisanie literek), tym co lubi w zadaniach 

szkolnych. 

Jako dorośli: 

− Nie wprowadzajmy atmosfery nerwowości i napięcia w trakcie odrabiania lekcji; 

− Szanujmy odmienne zdanie dziecka i zachęcajmy je do samodzielnego i twórczego myślenia 

pytając „a Ty, co o tym sądzisz?” 

− Reagujmy na potrzeby dziecka (gdy mówi, że nie wie, nie rozumie, jest zmęczone…); 

− Dbajmy o to, by oczekiwania związane z jego aktywnością  nie były zbyt niskie  

(bo nic nie zrobi) lub zbyt wysokie (bo może wystąpić dezorganizacja myślenia i działania  

w sytuacjach trudnych – wysoki poziom lęku uniemożliwi skuteczne działanie); 

− Stosujmy pomoce, korzystajmy z różnych źródeł; 

− Oczekujmy od dziecka tego, co w nim najlepsze i mówmy mu o tym; 

− Traktujmy niepowodzenia i błędy jako naturalny etap na drodze uczenia się – akceptujmy  

je informując dziecko, że to początek nauki, że niedługo nabierze wprawy; chwaląc choćby 

jedną literkę lub jej najlepiej napisaną część; 

− Uczmy wyciągania konstruktywnych wniosków z porażek; 

− Dotrzymujmy przyrzeczeń i nie oszukujmy dziecka; 

− Jasno określajmy oczekiwania; 

− Słuchajmy uważnie, starajmy się popatrzeć na daną sytuację z perspektywy dziecka; 

− Pokazujmy możliwości praktycznego wykorzystania w życiu tego, czego dziecko uczy się  

w szkole. 

 

Trochę się rozpisałyśmy o prawidłowościach rozwojowych dziecka sześcioletniego, sposobach 

uwalniania napięć oraz zachowaniach dorosłych, które pozwalają rozwijać procesy motywacji 

szkolnej uczniów. Uważamy, że to wszystko wiąże się ze sobą w istotny sposób. Jeśli więc  

w opowieściach dziecka usłyszymy, że „szkoła jest głupia” – nie starajmy się od razu zmieniać klasy, 

czy przenosić pierwszaka do innej szkoły – tylko usiądźmy i spróbujmy poszukać źródła tego 

stwierdzenia. 

 

A swoją drogą towarzyszenie dziecku w procesie „stawania się uczniem” przypomina wędrówkę 

po pełnej zakrętów drodze. Ciekawe, co będzie za następnym? 

                                                                         

                                                                                    Pozdrawiamy i życzymy cierpliwości i wytrwałości! 
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