
Drodzy Rodzice, 
 

Aby zapewnić dobry start w szkole dziecku rozpoczynającemu naukę, przygotujcie: 
 
1. Stałe miejsce do pracy 
2. Miejsce, gdzie mógłby położyć plecak, książki i zeszyty. 
3. Półeczkę lub szufladę na książki i pisemka. 
 

Pomyślcie o przygotowaniu do szkoły samego dziecka: 
 
1. Nie wyręczajcie dziecka przy wykonywaniu czynności samoobsługowych. 
2. Wdrażajcie do samodzielnego ubierania się (także w odzież wierzchnią), zakładania obuwia, 

wiązania sznurowadeł, zapinania guzików i suwaków w kurtkach. 
3. Przyzwyczajajcie dziecko do dbałości o schludny wygląd zewnętrzny. 
4. Chwalcie dziecko za to, że jest samodzielne oraz,  że dba o swoje rzeczy i zabawki. 
5. Wdrażajcie do samodzielnego porządkowania swoich zabawek po skończeniu zabawy. 
6. Kilka razy w tygodniu poświęćcie dziecku trochę czasu na wspólny spacer, czytanie książek. 
7. Pobudzajcie dziecko do opowiadania o wydarzeniach, przeżyciach, filmach. 
8. Zachęcajcie dziecko do rysowania, wycinania, lepienia itp. 
9. Wdrażajcie dziecko do obowiązkowości i punktualności. 
10. Wdrażajcie do pomagania w drobnych pracach domowych. 
 

DZIECI, KTÓRE MAJĄ OBOWIĄZKI DOMOWE LEPIEJ RADZĄ SOBIE W SZKOLE! 

 

Pamiętajcie, że dla prawidłowego rozwoju dziecka konieczne są: 
 
1. Ład, spokój i pogodna atmosfera w domu. 
2. Utrzymywanie kontaktu uczuciowego rodziców z dzieckiem. 
3. Przestrzeganie stałego rozkładu dnia, spokojny, 10-godzinny sen. 
4. Możliwość zabawy z rówieśnikami na świeżym powietrzu. 
5. Pierwsze i drugie śniadanie (kanapka, owoc, warzywo). 
 

Gdy dziecko zacznie uczęszczać do szkoły, to ... 
 
1. Rozmawiajcie z nim o tym, co było w szkole. 
2. Oglądajcie wykonane prace - chwalcie za to, za co trzeba pochwalić, zgańcie - jeśli nie 

zasłużyło na pochwałę. 
3. Nie krzyczcie na dziecko, gdy czegoś nie umie - uzgodnijcie z nauczycielem, jak mu pomóc. 
4. Wymagajcie, aby dziecko przygotowało wieczorem przybory szkolne i samodzielnie 

pakowało plecak. 
5. Dbajcie o zdrowie dziecka, ubierajcie w zależności od temperatury w pomieszczeniu. 
6. W miarę możliwości zaplanujcie urlop tak, aby w pierwszym tygodniu szkoły móc odbierać 

dziecko zaraz po skończonych zajęciach. 
 

opr. Anna Ledworowska 


