
Pierwsze dni w szkole 

Drodzy rodzice! 

 Przedszkole i szkoła zapewnia Waszemu dziecku wszechstronny oraz bezpieczny rozwój. 

Uczy poprzez zabawę, pozwala mu zdobywać nowe doświadczenia, przyjaciół, a także 

przygotować się do dorosłego życia. W przypadku trudniejszej aklimatyzacji w szkole 

warto rozważyć wprowadzenie poniższych zasad: 

1. Zastanów się co myślisz o pójściu do szkoły swojego dziecka, oddziel swoje obawy, 

lęki od tego co jest obiektywne. 

2. Zastanów się co już potrafi Twoje dziecko, ile się nauczyło, uwierz, że da sobie radę 

także w szkole. 

3. Postaraj się szybko pożegnać dziecko w szatni. Pomóż mu się rozebrać, pocałuj je 

na do widzenia i wyjdź. 

4. Nie obiecuj, nie przekupuj np. jeśli pójdziesz do szkoły, dostaniesz lalkę.  

5. Nie wymuszaj na dziecku by zaraz po przyjściu do domu opowiadało, 

co wydarzyło się w szkole. To może powodować niepotrzebny stres, poczekaj aż 

będzie gotowe rozmawiać na ten temat. 

6. Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał 

je do szkoły ktoś inny tata, dziadkowie dziecka lub ktoś inny mu bliski. Rozstania z 

nimi mogą być mniej bolesne. 

7. W obecności dziecka wypowiadaj się pozytywnie na temat sytuacji dotyczącej 

pobytu w szkole. Postaraj się chwalić Panią , Szkołę, pokazywać co jest fajne i co Ci 

się podoba. 

8. Chwal dziecko jak najczęściej, np. za pięknie wykonany rysunek , za to że jest 

dzielne! 

9. Nie okazuj niepewności, nie wracaj po dziecko, nie zaglądaj, nie sprawdzaj, jeżeli Ty, 

jako rodzic nie ufasz Pani nauczyciel w szkole, przedszkolu Twoje dziecko też Jej 

nie zaufa. 

10. Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechem! 

  



Jak przygotować dziecko w domu do efektywnej pracy w szkole? 

Kącik do nauki w domu 

            Ważne by dziecko miło swój kącik do nauki obejmujący biurko/stolik, krzesełko 

i półki na książki. Ważne jest, żeby to miejsce było dobrze oświetlone. Większość dzieci jest 

praworęczna, dlatego oświetlenie biurka powinno padać z lewej strony. Dotyczy to zarówno 

światła słonecznego, jak i sztucznego. Lampę trzeba tak dobrać, aby oświetlała całe pole 

pracy na biurku, a jednocześnie nie raziła oczu świecącą żarówką. Gdy mamy dziecko 

leworęczne źródło światła musi znaleźć się z prawej strony. Do biurka trzeba kupić krzesełko 

najlepiej profilowane z regulowaną wysokością siedziska i oparcia. Dobrze, gdy zaopatrzone 

jest w oparcia boczne pod łokcie. 

Praca domowa 

            Pilnujmy, aby dzieci odrabiały lekcje samodzielnie w ciągu dnia, gdyż wieczorem są 

zbyt zmęczone, żeby pracować efektywnie. 

Sen 

            Dbajmy, aby dziecko kładło się spać dość wcześnie i o stałej porze. Sprzyja to 

łatwemu zasypianiu, a rano jest ono wypoczęte. Na godzinę przed snem dziecko nie powinno 

już oglądać telewizji, grać w gry komputerowe czy bardzo żywo się bawić, bo pobudzenie 

z tym związane utrudnia zaśnięcie. Warto by wieczór poświęcony był na codzienny rytuał 

związany z kolacją, pakowaniem tornistra na następny dzień, kąpielą i położeniem się 

do łóżka. 7-10 latki powinny spać minimum 9-10 godzin, wówczas będą w stanie w szkole 

dobrze pracować intelektualnie. 

Śniadanie 

            Jest najważniejszym posiłkiem ucznia, ponieważ dostarcza mu energii do zajęć 

w szkole. Śniadanie musi być pożywne i urozmaicone. Dziecko powinno też dostać do szkoły 

drugie śniadanie oraz wodę mineralną do picia – mając drugie śniadanie nie będzie głodne i 

spragnione w trakcie lekcji, a to sprzyja koncentracji na lekcjach.        
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