
START DO SZKOŁY 



„Lata dziecięce są 

górami, z których rzeka 

bierze swój początek, 

rozpęd i kierunek”            

               Janusz Korczak 



           TRUD  
ROZWOJU 

 Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego 

wiąże się z początkiem nowego, bardzo 

ważnego etapu w życiu. Przechodząc z 

wieku przedszkolnego w wiek 

wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa 

forma działalności dziecka. Dotąd była to 

zabawa. Teraz będzie nauka.  

 



PIERWSZOKLASISTA MUSI: 

 Rano wstać, by przybyć punktualnie na 
lekcję. 

 Przestrzegać szkolnego regulaminu 
funkcjonowania. 

 Skupiać się na lekcjach. 
 Z uwagą słuchać poleceń. 
 Precyzyjnie wykonywać zadania. 
 Przyswajać wiele nowych     
       informacji. 



               PIERWSZOKLASISTA MUSI: 

 

 Pamiętać o zadanych pracach domowych. 

 Nauczyć się czegoś z dnia na dzień. 

 Umieć mobilizować się po porażce. 

 Być odpornym na stres. 

 Podołać dużemu wysiłkowi fizycznemu. 

 Szybko zaadaptować się w zespole 
rówieśniczym. 



Co powinno umieć dziecko, idąc 

do klasy pierwszej? 

 



SAMODZIELNOŚĆ 

 Dziecko rozpoczynające naukę w klasie I szkoły podstawowej, przede 
wszystkim powinno być samodzielne.  

      

Sprawnie i samodzielnie powinno wykonywać czynności związane z 
samoobsługą: 
- rozbieranie się i ubieranie na w.f. 
- ubieranie się do wyjścia na dwór 
- rozpoznawanie swoich ubrań 
- zapinanie guzików, suwaka w kurtce, zawiązywanie sznurówek 
- pakowanie tornistra 

     - znajomość zasad przestrzegania higieny ( ciała, fizycznej i odżywiania). 
  

 



JAK WSPIERAĆ 
SAMODZIELNOŚĆ DZIECKA?  

 Nie wyręczaj dziecka, pozwalaj mu na odkrywanie własnych 

możliwości i ograniczeń, aby dobrze rozumiało samego siebie i 

otaczający je świat. Nie mów, że jest za malutkie więc: nauczy się później; to 

jest dla niego za trudne; jak ja to zrobię to będzie lepiej i szybciej... 

 Włączaj dziecko w codzienne czynności domowe, np. 

przygotuj z nim posiłki, zachęcaj do pomocy w utrzymaniu porządku, 

włączaj w proces ustalania sposobu spędzania wolnego czasu przez 

członków rodziny. Ustal z dzieckiem jego obowiązki domowe o stopniu 

trudności dostosowanym 



DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA 

 W zakresie dojrzałości społecznej dziecko powinno: 
- rozumieć zasady gier i zabaw, podporządkowywać się 
im 
- umieć bawić się z rówieśnikami 
- utrzymywać ład i porządek w miejscu pracy i zabawy 
- podporządkowywać się poleceniom dorosłych, 
rozumieć ich konieczność 
- umieć słuchać innych 

      - uwzględniać prawa innych, np. czekać na swoją kolej. 
 

 



JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ SPOŁECZNY DZIECKA?  

 Dawać dziecku jak najwięcej okazji do kontaktów z 
rówieśnikami. 

 

 Stwarzać dziecku okazje do radzenia sobie w 
różnych sytuacjach społecznych. 
 

 Inspirować dziecko do do zachowań prospołecznych 
(działania na rzecz innych). 
 

 Rozmawiać z dzieckiem o jego uczuciach związanych 
z przeżytymi sukcesami oraz porażkami.   



DOJRZAŁOŚĆ 
EMOCJONALNA 

 W zakresie dojrzałości emocjonalnej powinno: 
- panować nad swoimi emocjami - szczególnie 
nad złością, agresją 
- odpowiednio reagować na różne sytuacje, nie 
być płaczliwe, wystraszone, zbyt onieśmielone 
- dość szybko dostosowywać się do warunków 
szkolnych 
 



JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ  
EMOCJONALNO – MOTYWACYJNY DZIECKA? 

 Mieć czas dla dziecka.         
             
 Rozmawiać z nim o uczuciach. 

 

 Uwrażliwiać dziecko na potrzeby i uczucia        
innych osób poprzez rozmowy                           
oraz prezentowanie właściwych postaw społecznych.  
 

 Powierzać dziecku obowiązki                                   
i odpowiedzialne zadania (dostosowane do wieku). 
 

 Rozbudzać w dziecku ciekawość poznawczą poprzez 
bogactwo doświadczeń intelektualnych                    
i kulturalnych... (książki, wystawy, kino, teatr i in.). 

 



UMIEJĘTNOŚĆ  
POKONYWANIA TRUDNOŚCI 

 

 podejmuje wysiłek, mimo niechęci, 

 szuka rozwiązania zadania, nawet           
jeśli nie domyśli się go w pierwszej chwili, 

 niezadowolone z efektów swojej pracy,     
nie zniechęca się, podejmuje kolejne próby. 

 

Dziecko dojrzałe do szkoły  

próbuje pokonywać trudności: 

 



POCZUCIE OBOWIĄZKU 

 

np.: 

 pamięta o konieczności odrobienia lekcji, 
przygotowania do kolejnego dnia w szkole,  

 ćwiczy czytanie, mimo, że wolałoby się bawić  

Dziecko, przekraczające próg szkoły 

rozumie w pewnym zakresie znaczenie  

obowiązku i odpowiedzialności za siebie. 

 



W ZAKRESIE PISANIA I 

CZYTANIA PIERWSZAK 

POWINIEN: 

 
 
- rozumieć przeczytany głośno tekst czy polecenie 
- dokonywać analizy i syntezy prostych wyrazów 
- dzielić wyrazy na sylaby 
- rozpoznawać kolory 
- umieć się przedstawić 
- znać swój adres 
- opowiedzieć o swoim najbliższym otoczeniu - rodzinie, 
domu, podwórku 
- potrafić skupić uwagę przez kilkanaście minut 

 



ĆWICZENIA ANALIZY I SYNTEZY  
WZROKOWEJ I SŁUCHOWEJ 

 Rozpoznawanie odgłosów                                   
(np. głosy zwierząt, czynności). 
 

 Dziecko ma powiedzieć, jaką głoskę słyszy             
na początku i na końcu wyrazu. 

 

 Dzielenie wyrazów na głoski, sylaby oraz składanie 
wyrazów z usłyszanych głosek/sylab. 

 

 Szukanie różnic/podobieństw w obrazkach. 
 

 Układanie według wzoru. 
 

 Rysowanie według wzoru. 
 



JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ MOWY U DZIECKA? 

 Jak najwięcej rozmawiać z dzieckiem. 
 

 Słuchać tego, co dziecko ma do powiedzenia. 
 
 Czytać dziecku książki. 

 
 Zachęcać dziecko do opowiadania o tym,              

co usłyszało, co je zainteresowało. 
 

 Zwracać uwagę na poprawność artykulacyjną mowy 
dziecka. 

 



SPRAWNOŚĆ MANUALNA,        
RUCHOWA 

 Dziecko nie musi umieć pisać liter i wyrazów. Tego 
nauczy się w klasie I. Bez kłopotu za to powinno 

 rysować szlaczki - kółka, kreski, haczyki, pętelki, 
ślimaczki i inne kształty litero-podobne, zarówno 
pionowo, poziomo jak i skośnie. Powinno więc być 
sprawne manualnie,  
tzn. dobrze posługiwać się ołówkiem, kredką, 
pędzelkiem, nożyczkami, lepić z plasteliny 
oraz sprawne ruchowo - biegać, skakać, chodzić a jego 
ruchy są skoordynowane i zręczne. 

 

 

 

 



ĆWICZENIA ORIENTACJI 
PRZESTRZENNO – KIERUNKOWEJ  
ORAZ SPRAWNOŚCI MANUALNEJ 

 Zabawy/polecenia angażujące orientację kierunkowo – 
przestrzenną (połóż to na półce po lewej... itp.). 
 

 Pytanie dziecka, w której ręce trzyma określony 
przedmiot. 
 

 Proponowanie dziecku różnych form aktywności 
plastycznej (np. malowanie palcami, wycinanie 
nożyczkami szerokimi pędzlami na dużych arkuszach 
papieru). 
 

 Zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie przyborów 
piśmienniczych. 

 



PRAWIDŁOWY CHWYT PISARSKI 

Umożliwia długotrwałe i efektywne 

pisanie/rysowanie 



JAK RODZIC MOŻE WSPIERAĆ  
ROZWÓJ FIZYCZNY DZIECKA? 

 Zapewnić dziecku odpowiednią ilość ruchu, 
najlepiej na świeżym powietrzu. 
 

 Stwarzać okazje do spotkań z rówieśnikami, 
gier i zabaw zespołowych. 
 

 Nie lekceważyć sygnałów,                     
które mogą świadczyć o tym,                    
że dziecko źle widzi lub słyszy. 

 
 



W ZAKRESIE 

MATEMATYKI POWINNO: 

 
- znać liczby od zera do dziesięciu 
- liczyć na konkretach  
- znać pojęcie zbioru 
- rozpoznawać proste figury geometryczne 
- określać położenie przedmiotów w przestrzeni 
- w, na, obok, za, pod, lewo, prawo, wyżej, 
niżej... 

 

 



JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ MYŚLENIA U DZIECKA? 

 Proponować dziecku gry planszowe. 

 

 Nie wyręczać, dać dziecku szansę, aby samo 
znalazło rozwiązanie problemu. 

 

 Proponować gry/zabawy, polegające na tworzeniu 
klas (np. dzielenie zbioru obrazków na grupy: 
zwierzęta, rośliny itp.) 

 

 Bawić się z dzieckiem w porównywanie obiektów 
pod względem wielkości, liczebności itp. 

 

 

 



ĆWICZENIA DOSKONALĄCE  
UWAGĘ I PAMIĘĆ DZIECKA 

 Nauka wierszyków, piosenek. 
 

 Gry typu MEMO. (wyszukiwanie takich samych 
obrazków) 
 

 Zabawy polegające na zapamiętywaniu układu 
przedmiotów, następnie odgadywanie, co się zmieniło. 
 

 Nauka kolejności dni tygodnia, pór roku itp. 
 

 Zagadki, zawierające w treści dwie                           
lub więcej wskazówek. 



Każdy rodzić obserwując swoje dziecko, słuchając  

go może w przybliżeniu określić czy dziecko  

osiągnęło poziom dojrzałości, którego wymaga  

szkoła. A jeśli nie jest jeszcze gotowe, to w którym  

obszarze należy udoskonalić jego umiejętności,  

popracować pod kierunkiem nauczyciela, czy też  

może zgłosić się do specjalistów. 

 



W JAKI SPOSÓB RODZICE 

POWINNI WSPIERAĆ 

ROZWÓJ DZIECKA? 

 
W czasie rozwoju technologicznego banalna może wydawać 
się wskazówka "baw się z dzieckiem". Ta najprostsza rada 
jest jednak najskuteczniejsza. To podczas zabawy dzieci 
mogą uczyć się współpracy, organizowania 
zadań, panowania i adekwatnego wyrażania emocji, 
trenować i rozwijać słownictwo, wiedzę o sobie i otaczającym 
świecie, umiejętności matematyczne. Poprzez ruch dzieci 
osiągają odpowiedni rozwój fizyczny. Zamiast włączać 
dziecku telewizor, wręczać smartfona czy tablet lepiej wyjść 
na dwór i pobrudzić się choć trochę. 



 

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 

JAK POMÓC DZIECKU: 

 
 

 Nie straszmy szkołą 

Dziecko będzie traktować pójście do szkoły jako przykry obowiązek, 
a samą szkołę postrzegać (nawet jeszcze zanim samo będzie 
mogło doświadczyć) jako miejsce, w którym będzie mu źle.  

 

 Okazywanie lęku przez rodziców 

Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których to rodzice przejawiają 
strach przed szkołą i po prostu zarażają nim dzieci.  

 

 Dziecko powinno się cieszyć, że idzie do szkoły 

 

 



 

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 

JAK POMÓC DZIECKU: 

  
 Powinno uczestniczyć w zakupach przyborów szkolnych 

 

 Powinno mieć wcześniej przygotowany swój kącik do pracy 
(biurko, szafkę na przybory szkolne) 

 

 Należy pamiętać, że dla prawidłowego rozwoju dziecka 
potrzebne są odpowiednie warunki: ład, spokój i pogodna 
atmosfera w domu oraz utrzymanie kontaktu emocjonalnego z 
dzieckiem 

 

 Przestrzeganie stałego rozkładu dnia 

 

 Wdrażanie do samodzielności, obowiązkowości i punktualności 
 

 

 



Życzymy wszystkim 

przyszłym Uczniom           

  i ich Rodzicom, aby szkoła 

stała się dla Was przygodą, 

radością i ważnym, 

ubogacającym etapem 

życia  - pomyślnym  

startem w przyszłość.  



DZIĘKUJEMY 
               


