
Jak przygotować dziecko do pierwszej klasy? 

Zazwyczaj małe dzieci nie mogą się doczekać chwili, w której pierwszy raz przestąpią próg 

szkoły, poznają nowych kolegów, nową panią. Są też przyszli uczniowie, dla których 

pierwszy dzień szkoły wiąże się z ogromnym stresem i różnymi myślami. Jak zatem sprawić, 

aby moment rozpoczęcia edukacji szkolnej stał się dla każdego dziecka ekscytującym 

przeżyciem, które będzie wspaniałym wstępem do jego dalszych edukacyjnych poczynań? 

1. Wzmacniaj, stawiaj na pozytywy 

Podkreślaj pozytywne strony dziecka – znajomość liter, dbałość o porządek, 

umiejętność sznurowania butów. Pozytywne komunikaty wzbudzają pewność siebie i 

wzmacniają poczucie własnej wartości. 

2. Ucz samodzielności 

Nie wyręczaj dziecka podczas ubierania. Wspólnie poćwiczcie te czynności w domu, a 

także samodzielne zdejmowanie i nakładanie butów. Te umiejętności przydadzą się w 

szkole.  

3. Pomóż w przygotowaniu do szkoły 

Nie dopuść do sytuacji, w której sam pakujesz tornister swojego dziecka przez 

pierwsze 3 lata jego edukacji. Na początku róbcie to wspólnie, czytajcie plan lekcji, 

wybierajcie odpowiednie pomoce i pakujcie je na kolejny dzień. W ten sposób 

wyrobisz w dziecku nawyk systematyczności i z czasem jedynie kontroluj, czy 

wszystko zostało spakowane, jak należy. Podobnie z odrabianiem lekcji – pomagaj i 

sprawdzaj, jeśli dziecko tego potrzebuje, ale nie wykonuj pracy za nie. Pozwól mu się 

pomylić, zrobić coś niedoskonale. Właśnie w ten sposób się uczymy. 

4. Nie przelewaj swoich lęków na dziecko 

Dzieci są świetnymi obserwatorami. Potrafią wyczuwać emocje innych ludzi, chociaż 

może nie zawsze je rozumieją. Jeśli zauważą, że mama i tata spinają się, gdy mówi się 

o 1 września – dojdą do wniosku, że szkoła może nie jest jednak taka przyjemna. 

5. Nie strasz dziecka szkołą i nauczycielami 

Zamiast tego, opowiedz dziecku jakie zajęcia czekają na nie w szkole, że nie będzie to 

tylko pisanie i liczenie, ale też dużo zabaw, śpiew, zajęcia plastyczne i różne koła 

zainteresowań. Opowiedz również o swoich wspomnieniach związanych ze szkołą, na 

przykład o ulubionej nauczycielce czy niezapomnianej lekcji. 

6. Przypomnij zasady higieny 

Warto przypomnieć dziecku zasady korzystania z toalety, w tym mycia rąk, a także 

sposoby zgłaszania nauczycielom konieczności wyjścia do toalety w czasie lekcji. 

Porozmawiaj ze swoim dzieckiem o korzystaniu z maseczek oraz że często należy 

myć ręce, a także przed posiłkiem.  

7. Bądź słowny 

Wiele dzieci spędza czas przed zajęciami i po nich w świetlicy szkolnej. Nie ma w 

tym nic niepokojącego, ponieważ jest to dobre miejsce do nawiązywania relacji 

społecznych i ćwiczenia różnych umiejętności. Jednak dzieci doskonale pamiętają 

obietnice złożone przez rodziców: „Mama przyjedzie po mnie o 15”. Często do 



wyznaczonej godziny dobrze się bawi, ale nawet niewielkie spóźnienie może być dla 

niego źródłem stresu i paniki.  

8. Staraj się zrozumieć 

Dzieci również mają swoje problemy. Dorosłym mogą się one wydawać błahe i nic 

nie znaczące, jednak dla dziecka stanowią często źródło trosko. Wysłuchaj, nie 

wyśmiewaj i nie bagatelizuj. Zrozum i postarajcie się razem znaleźć rozwiązanie tej 

trudności. 


