
JAK PRZYGOTOWAĆ 

DZIECKO DO SZKOŁY ?



Już niebawem Państwa dzieci 

rozpoczną kolejny, bardzo ważny etap 

swojego życia – edukację szkolną. 

Pytań i obaw jest wiele. Niepokój o 

przyszłość dziecka, miesza się z 

aspiracjami i planami. 

 PAMIĘTAJMY, że nasze dzieci są właśnie w 

okresie intensywnego rozwoju artystycznego, 

dobrego czasu na zabawy, które pozwalają 

pogłębiać umiejętności manualne i twórcze.



Wzmacniaj, podkreślaj pozytywy

 Podkreślaj pozytywne cechy swojego dziecka, niezależnie od tego, 

czy jest to znajomość liter, dbałość o porządek czy umiejętność 

sznurowania butów. Każdy pozytywny komunikat pozwoli zbudować 

mu większą pewność siebie i wzmocni jego poczucie własnej 
wartości.



Naucz dziecko samodzielności w 

ubieraniu….

 Nie wyręczaj dziecka podczas ubierania, wspólnie poćwiczcie w 

domu wkładanie kolejnych warstw odzieży, a także ich 

zdejmowanie (i chowanie butów do worka). Trenujcie wiązanie 
sznurowadeł i nakładanie szalika.



… i w przygotowywaniu się do szkoły

 Pierwsze dni w szkole są szalone, wiadomo. Do 
wszystkiego trzeba się przyzwyczaić, jednak jako Rodzic 

nie dopuść, proszę, do sytuacji, w której będziesz 

pakował tornister swego dziecka przez pierwsze trzy lata 

jego edukacji. Albo jeszcze dłużej! Na początku róbcie 

to wspólnie, czytajcie plan lekcji, wybierajcie 

odpowiednie pomoce i pakujcie je na kolejny dzień (nie 

róbcie tego rano, w dniu zajęć, wtedy pośpiech i stres 

spotęgują uczucie rozdrażnienia u was obojga). Wyrób 
w dziecku nawyk systematyczności i z czasem jedynie 

kontroluj, czy wszystko zostało spakowane, jak należy. 

Tak samo z odrabianiem lekcji – pomagaj i sprawdzaj, 

jeśli dziecko tego potrzebuje, ale nie wykonuj pracy za 
nie. Pozwól mu się pomylić, zrobić coś niedoskonale. 

Właśnie w ten sposób się uczymy.



Wspólnie zaplanujcie harmonogram 

dnia

 Jednym z największych czynników 
wywołujących stres w ludziach, jest 
chaos, brak określonego porządku 
działania. Porządek bardzo się 
przyda młodemu człowiekowi, który 
wkroczył w szkolne mury. Dziecko 
wiedząc, co go czeka w danym 
dniu, jest spokojniejsze, wie, co ma 
robić i kiedy zostanie odebrane przez 
rodziców. Wspólnie uzupełniony plan 
lekcji noszony w piórniku również 
pomoże w odliczaniu, ile lekcji 
zostało do końca 



Nie przelewaj swoich lęków na dziecko

Nie strasz dziecka szkołą i nauczycielami

 Dzieci świetnie wyczuwają emocje innych ludzi. Jeśli zauważą, że mama lub 
tata chodzą spięci, mimo, że mówią, że wszystko jest ok, dojdą do wniosku, 
że ta szkoła jednak ma w sobie coś strasznego, skoro boją się jej nawet 
dorośli.

 Powiedz dziecku jakie zajęcia czekają na nie w szkole, że nie będzie to tylko 
pisanie i liczenie, ale też dużo zabaw, śpiew, zajęcia plastyczne

 Opowiedz również o swoich wspomnieniach związanych ze szkołą, na 
przykład o ulubionej nauczycielce czy niezapomnianej lekcji. Powiedz, że, 
podobnie jak Twoje dziecko, Ty też miałaś/-eś obawy przed rozpoczęciem 
nauki i wyjaśnij, jak sobie z tym poradziłaś/-eś. Twoje dziecko zobaczy, że 
nie jest samo!

 Wspólnie obejrzyjcie twoje stare zdjęcia, a może na nich będzie ulubiona 
ciocia lub wujek - twój przyjaciel



Wspólnie przygotujcie szkolną wyprawkę

 Wybieranie kolorowych zeszytów, piórnika czy kredek może być 

fantastyczną zabawą i sprawić, że myśli o szkole staną się zdecydowanie 

przyjemniejsze. Zarezerwuj specjalny czas tylko na zakupy szkolne, nie 

róbcie ich w pośpiechu, w przelocie między pracą a domem. Niech to 

będą miło spędzone chwile, które można idealnie wykorzystać na 

rozwiewanie wątpliwości i pytań dziecka.



Bądź słowny

 Z uwagi na różne godziny pracy rodziców, dzieci 
często przed lekcjami lub tuż po nich spędzają 
czas w świetlicy. Może być to kolejny stresujący 
dla dziecka czas, zwłaszcza w pierwszych 
miesiącach nauki. 

 Przed wizytą w świetlicy, powiedz dziecku, o której 
godzinie je odbierzesz i bądź słowny (dzieci 
doskonale pamiętają obietnice złożone przez 
rodziców: „Mama powiedziała, że odbierze mnie 
o 15:00”). Często do wyznaczonej godziny 
dziecko „trzyma się”, jednak nawet niewielkie 
spóźnienie może być dla niego źródłem wybuchu 
ogromnego stresu i paniki.



Wybierzcie coś 

„na szczęście” nawiąż kontakt z 

innymi rodzicami



Nie bagatelizuj problemów dziecka

 Drogi Rodzicu, pamiętaj, że 

dzieci mają problemy, które dla 

nas, dorosłych, mogą wydawać 

się błahe czy absurdalne. Dla 

dziecka jednak są w danym 

momencie sytuacją nie do 

przejścia i aby się z nią uporać, 

potrzebuje ono wsparcia. Będzie 

go szukać przede wszystkim u 

Ciebie. Wysłuchaj, nie 

wyśmiewaj, nie bagatelizuj. 

Postarajcie się wspólnie znaleźć 

rozwiązanie



Pozwól mu być sobą

 Dziecko jest indywidualną, niezależną jednostką. Nie jest mini-wersją 

rodzica, dlatego jego reakcje i sposoby zachowania się w różnych 

sytuacjach (właśnie takich, jak pierwsze dni w szkole) mogą się 

znacznie różnić od tych, które pamiętasz ze swoich dziecięcych lat. 

I jest to zupełnie normalne. Pozwól mu na to.



Dziękujemy za uwagę 

 Źródło: internet


