PORADNIK RODZICA PIERWSZOKLASISTY

SZANOWNI RODZICE,
PODJĘCIE NAUKI W SZKOLE TO DUŻE WYZWANIE DLA DZIECKA I RODZICA.
LICZYMY, ŻE NASZ PORADNIK UŁATWI PRZYGOTOWANIE PRZYSZŁEGO
UCZNIA. JAK POSTĘPOWAĆ, ZANIM DZIECKO PRZEKROCZY PRÓG SZKOŁY?

1.

ROZMAWIAJ

Z

DZIECKIEM

O

SZKOLE

PODCZAS

WAKACJI

– najlepiej, gdy rodzice zaczynają rozmowy już w czasie wakacji i przygotowują dziecko
stopniowo. Trzeba malucha uspokoić i zapewnić, że może pytać o wszystko, co jest niejasne i
niepokojące. Można odnieść się do własnych miłych wspomnień.

2. POZYTYWNIE NASTAW SWOJE DZIECKO DO NAUKI W SZKOLE
– pokaż mu, że dzięki nauce będzie samodzielne. Nauczy się czytać i przeczyta samo ulubioną
bajkę. Gdy nauczy się liczyć, będzie samodzielnie płacić za cukierki w sklepie i jeszcze policzy
resztę. Nauka to praktyczna rzecz w życiu codziennym.
3.

TŁUMACZ

DZIECKU,

JAK

MA

SIĘ

ZACHOWYWAĆ

W

SZKOLE.

- trzeba uświadomić dziecku, że w szkole należy słuchać i respektować polecenia nauczyciela
– tak jak w domu. Wtedy łatwiej mu będzie dostosować się do szkolnych wymagań. Powinno
darzyć szacunkiem starszych i inne dzieci. Dzięki temu unikniemy problemów w przyszłości.

4. PRZYGOTUJ DZIECKU MIEJSCE DO NAUKI.
– znajdź miejsce, kącik, gdzie nic nie będzie rozpraszać uwagi Twojego Dziecka
– znajdź miejsce na tornister, książki i zeszyty.
5. SKOMPLETUJ Z DZIECKIEM WYPRAWKĘ KONIECZNIE W CZASIE
WAKACJI
– zakup przyborów szkolnych może być doskonałą zabawą.

OTO LISTA NIEZBĘDNYCH RZECZY PIERWSZOKLASISTY


Plecak – taki, który będzie służył dziecku przez najbliższe 3 lata (lekki, usztywniony –
KONIECZNIE SPRAWDŹ WAGĘ SAMEGO PLECAKA!!!) plecak na kółkach nie
jest polecany przez ortopedów



zeszyt w trzy linie 16 kart. (kolorowe linie);



zeszyt w kratkę 16 kart.;



zeszyt w kratkę 32 kart. (dzienniczek ucznia);



strój na w-f (biała koszulka i ciemne spodenki bądź spodnie);



buty na zmianę z jasną podeszwą (podpisany worek);



piórnik (jeden!) dziecko niech samo sobie wybierze, ale zadbaj, aby nie był “ogromny” z wyposażeniem (2 ołówki, gumka, temperówka, kredki ołówkowe, mazaki, nożyczki, klej);



kredki bambino (małe);



blok rysunkowy biały i kolorowy A4;



blok techniczny biały i kolorowy A4;



blok techniczny kolorowy A3;



papier kolorowy;



teczka na prace plastyczne;



plastelina;



papier xero (1 ryza);



dwa ręczniki papierowe;



mokre chusteczki.

Prosimy, by wszystkie rzeczy (za wyjątkiem ręczników papierowych, chusteczek
i białych bloków były podpisane).

6.

ZESTAW

PODRĘCZNIKÓW

BĘDZIE

UMIESZCZONY

NA

STRONIE

INTERNETOWEJ SZKOŁY – ZOSTANIE ON WYPOŻYCZONY DZIECKU ZE
SZKOŁY . RODZICE ZAKUPUJĄ TYLKO PODRĘCZNIK DO LEKCJI RELIGII.

7. DWUZMIANOWOŚĆ
- w naszej szkole obowiązuje dwuzmianowość, dzieci uczą się przez 3 dni w godzinach
porannych, 2 dni w popołudniowych lub odwrotnie.

8. NAUCZANIE ZDALNE
Podczas nauczania zdalnego dzieci uczestniczą w lekcjach on-line na Platformie Teams.
Wychowawca otacza je szczególną troską i wyrozumiałością.
9. JAK POSTĘPOWAĆ, GDY DZIECKO PRZEKROCZY PRÓG SZKOŁY
Pamiętaj – Dziecko ma rodziców lub prawnych opiekunów i razem powinniśmy dbać o jego
kształcenie.
10. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKONEGO
– w tym dniu dziecko powinno być nagrodzone, gdyż rozpoczęcie nauki ma być traktowane
jako dzień wyjątkowo radosny, a nie przykry obowiązek. Warto wybrać się na spacer, na lody,
itp. na pewno pozostawić wybór pierwszoklasiście.
11. WDRAŻAJCIE SWOJE DZIECKO W SAMODZIELNOŚĆ
– nie odrabiajcie za nie zadań, lecz kontrolujcie czy je wykonuje.
12. NAUCZCIE DZIECKO SUMIENNOŚCI, ALE NIE WYMAGAJCIE BY ŻYŁO
TYLKO SZKOŁĄ,
– nie wywierajcie na nie presji, nie straszcie go niepotrzebnie. Szkoła powinna być również
przygodą i dobrą zabawą.
13. WYJAŚNIJCIE DZIECKU, ŻE NAUCZYCIEL TO TEŻ PRZYJACIEL, OSOBA,
KTÓREJ DZIECKO MOŻE ZAUFAĆ I OD KTÓREJ MOŻE UZYSKAĆ POMOC.
14. NIGDY NIE KRZYCZ NA DZIECKO, NIE STRASZ GO, MÓWIĄC, ŻE
WYCHOWAWCA JE UKARZE.
Dziecko wtedy już zupełnie przestanie rozumieć, że szkoła jest drugim domem. Szybko
bowiem zauważy, że nauka to przykry obowiązek.
15. NAGRADZAJCIE DZIECI W GRANICACH ROZSĄDKU.

Bardzo często dobre słowo, pochwała są najlepszą nagrodą dla dziecka. Pochwal za to co jest
do pochwalenia i zgań za złe zachowanie, ale zawsze doradź dziecku, jak się poprawić!

16. ROZMAWIAJ
– znajdź czas, aby wysłuchać tego co wydarzyło się w szkole. Codzienna rozmowa o tym, to
najlepsza metoda, aby mieć wiedzę i kontrolę nad szkolnym życiem Twego Dziecka – ucznia.

17. OBSERWUJ SWOJE DZIECKO
– od razu zorientujesz się, że pojawiają się jakieś problemy.

18. NADZORUJ CODZIENNE PAKOWANIE PLECAKA
– nie pozwól, aby zabierało zbędne rzeczy do szkoły.
19. NIE TRAKTUJ WYWIADÓWKI JAKO PRZYKREGO OBOWIĄZKU
– Twoja współpraca z wychowawcą na pewno wyjdzie maluchowi na dobre – KTO ZNA GO
LEPIEJ NIŻ TY? Dzięki rozmowie z nauczycielem możesz znaleźć rozwiązanie wielu
problemów. Również uwagi wymienione z innymi rodzicami mogą okazać się pomocne.
Korespondencja w dzienniczku lub Dzienniku elektronicznym Librus to nie „uwagi”, ale
informacje o zachowaniu i pracy ucznia na lekcji. Niekiedy są bardzo lakoniczne ze względu
na czas, więc jeśli masz wątpliwości kontaktuj się z nami osobiście.

