
Jak przygotować dziecko do pójścia do I klasy? 

 
Rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej jest wielkim wydarzeniem w 

życiu dziecka, a także wyzwaniem dla rodziców. To od dorosłych w znacznej 

mierze zależy nastawienie dziecka do nauki i szkoły. Jak pomóc swojemu dziecku 

pomyślnie przejść ten etap?...  

Przed pójściem do szkoły: 

• Rozmawiaj z dzieckiem o szkole w pozytywnej atmosferze. Zwracaj uwagę 

przede wszystkim na pozytywne i optymistyczne jej aspekty jako miejsca, 

w którym można nauczyć się wielu rzeczy i poznać przyjaciół. To pomoże 

dziecku pozytywnie nastawić się do czekających je zmian.  

• Pamiętaj, aby nie straszyć swojego dziecka szkołą: „Zobaczysz, jak 

pójdziesz do szkoły, to...”. Powstrzymaj się od okazywania własnych 

niepokojów i zmartwień o to, jak dziecko poradzi sobie z nowym 

wyzwaniem. Narażasz je wówczas na to, że przejmie Twoje obawy. Jednak 

pozwól dziecku mówić o jego własnych lękach – nie ignoruj ich, nie 

bagatelizuj, ale cierpliwie wysłuchaj, wyjaśnij wątpliwości. 

• Zaangażuj dziecko w zakupy: plecaka, przyborów szkolnych, zeszytów, 

piórnika. Pozwól, by wybrało przybory np. z ulubioną postacią z bajki. 

Zakupy zróbcie odpowiednio wcześniej, aby dziecko miało czas oswoić się 

z nimi. Dla dziecka to ważna sprawa – warto zadbać żeby była dodatkowym 

źródłem radości, a nie frustracji.   

• Zwróć uwagę na to, że plecak powinien być także lekki i odpowiednio 

dopasowany do pleców Twojego dziecka. 

• Postaraj się, żeby przygotowanie pokoju do nauki odbywało się w miłej i 

spokojnej atmosferze. 

• Zadbaj o uregulowany tryb dnia – zwłaszcza o wystarczającą ilość snu w 

odpowiednich godzinach, tak aby dziecko bez kłopotu mogło wcześnie 

wstawać do szkoły. 



 

 

Kiedy zacznie się nauka: 

• Bądź uważny na swoje dziecko i poświęcaj mu dużo czasu. Pomóż 

zorganizować czas odrabiania lekcji. Rozmawiaj o tym co wydarzyło się w 

szkole – czego się nauczyło, co je zaciekawiło, a co zmartwiło. Sprawdzaj 

czy wszystko jest dla niego zrozumiałe; pomagaj jeśli nie potrafi czegoś 

zrobić.  

• Wspólnie ustalcie plan dnia – zaznaczcie godziny spędzone w szkole, 

zaplanujcie czas na odrabianie lekcji, odpoczynek i przyjemności. Ucz 

swojego dziecko systematyczności. Pamiętaj, że nie potrafi jeszcze na 

dłużej skoncentrować uwagi – róbcie przerwy w nauce;  odpoczynek, 

chwila zabawy po powrocie ze szkoły.  

• Często kontaktuj się z wychowawcą swojego dziecka – dziel się swoimi 

spostrzeżeniami (zwłaszcza jeśli coś Cię zaniepokoiło). 

                                                                                                       Powodzenia! 

 


