Vademekum rodizcia
pierwszoklasisty

Dzieci uczą się tego, czego doświadczają!
Dziecko krytykowane uczy się potępiać.
Dziecko otoczone wrogością uczy się agresji.
Dziecko żyjące w strachu uczy się lękliwości.
Dziecko doświadczające litości uczy się rozczulać nad sobą.
Dziecko otoczone zazdrością uczy się zawiści.
Dziecko zawstydzone uczy się poczucia winy.
Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie.
Dziecko akceptowane uczy się kochać.
Dziecko otoczone aprobatą uczy się lubić siebie.
Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić, uczy się hojności.
Dziecko traktowane uczciwie uczy się prawdy i sprawiedliwości.
Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa uczy się ufności.
Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się radości życia.
Jeżeli żyjesz w spokoju, twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha.

Szanowni Rodzice! Przekroczenie progu szkolnego to moment bardzo ważny w życiu każdego dziecka.
Wyczekiwany, czasem z radością i niecierpliwością, czasem z obawami, przełomowy, pamiętany po latach.
Oznacza wiele zmian dla dziecka, a niekiedy całej rodziny. Ważne, by przebiegał optymalnie – budował w
dziecku poczucie bezpieczeństwa i był bazą do kształtowania późniejszych wieloletnich, pozytywnych
doświadczeń związanych z byciem uczniem. Przekazuję Państwu kilka wskazówek, które należałoby
uwzględnić, aby ułatwić własnemu dziecku, wdrożenie się do obowiązków ucznia i rzeczywistości szkolnej.

Rzeczywistość szkolną
można podzielić na dwa
ważne obszary:

KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI

oraz

NAUKĘ

SAMODZIELNOŚĆ DZIECKA I NAUKA W DOMU
Pierwsze dni szkoły to przyzwyczajanie do odrabiania zadań domowych i
systematycznej nauki. Dla nauczycieli początek września to czas na integrację
klasy i prezentację szkolnego świata – wdrażanie w nowe obowiązki zostanie
więc na barkach rodziców, a najlepiej zrobić to w pierwszym tygodniu. Warto
od razu ustalić konkretną popołudniową godzinę, kiedy wspólnie będziemy
przeglądać szkolne zeszyty i słuchać opowieści o tym,
czego nasze dziecko nauczyło się na lekcji. Z czasem
będzie to też pora odrabiania lekcji. Dlaczego to ważne,
choć na początku szkoła jeszcze przecież niewiele
wymaga? Jeśli nie wprowadzimy nawyku siadania do
książek od pierwszych dni, to później, gdy pojawią się
pierwsze prace domowe dziecko poczuje się nadmiernie
obciążone i zniechęcone. Trzeba jednak pamiętać, aby nie wymagać od dziecka od razu zbyt wiele –
nadmierny perfekcjonizm może skutecznie zniechęcić dziecko do wykazywania się w czasie lekcji – dziecko
od początku wyrobi sobie pogląd, że nie warto, bo i tak nie spełnia niczyich oczekiwać. To, że mały uczeń nie
potrafi napisać równych literek nie powinno wywoływać niezadowolenia rodzica.

Najważniejsza zasada – nie zmuszaj dziecka do nauki,
ale zachęcaj, pokazuj, że to jest fajna sprawa umieć różne
ciekawe rzeczy. Powtarzaj jak mantrę, że wiedza to potęga i że
nikt mu tego nie zabierze, a może bardzo dużo zyskać w całym
swoim życiu.

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!

SAMODZIELNOŚĆ
Rodzice bardzo często zapominają, że ich siedmioletnie dziecko potrafi już naprawdę
bardzo dużo: umie samodzielnie spakować swój plecak do szkoły, przygotować sobie
kanapki, posprzątać swój pokój, pomaga także w myciu naczyń czy odkurzaniu. Dziecko
w tym wieku jest zazwyczaj bardzo chętne do pomocy, choć są jeszcze czynności,
których nie potrafi wykonać dobrze. Warto uczyć dziecko tego, że liczy się to, że próbuje,
podejmuje działanie i że wreszcie mu się uda wykonać dobrze jakąś czynność. Nauka
nastawienia na rozwój właśnie polega na tym, aby dziecko w procesie dojścia do jakiejś
umiejętności, miało poczucie, że ważna jest próba, nie sam cel.

WDRAŻAJCIE SWOJE DZIECKO DO SAMODZIELNOŚCI,
– nie odrabiajcie za nie zadań, lecz kontrolujcie czy je
wykonuje.

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.

KONTAKT ZE SZKOŁĄ

1. Utrzymuj systematyczny kontakt z wychowawcą klasy.
2. Systematycznie sprawdzaj wiadomości podawane na e dzienniku.
3. Słuchaj wskazówek ze strony nauczyciela dotyczących
pracy z dzieckiem w domu.
4. Informuj wychowawcę o każdym niepokojącym
zachowaniu dziecka, w tym niechęci do odrabiania
zadania domowego.

NIE TRAKTUJ WYWIADÓWKI JAKO PRZYKREGO OBOWIĄZKU.
– Twoja współpraca z wychowawcą na pewno wyjdzie dziecku
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 to nie „uwagi”,
ale informacje o zachowaniu i pracy ucznia na lekcji.

WYJAŚNIJCIE DZIECKU, ŻE NAUCZYCIEL TO TEŻ PRZYJACIEL, OSOBA,
KTÓREJ DZIECKO MOŻE ZAUFAĆ I OD KTÓREJ MOŻE UZYSKAĆ
POMOC.

NIGDY NIE KRZYCZ NA DZIECKO, NIE STRASZ GO,
MÓWIĄC, ŻE WYCHOWAWCA JE UKARZE.
Dziecko przestanie rozumieć, że szkoła jest jego drugim
domem, a nauka to przykry obowiązek.

KOLEDZY I KOLEŻANKI
Pójście do szkoły, zmiana otoczenia, nowi
koledzy i koleżanki to czynniki, które
bardzo mocno wpływają na emocje
dziecka. Siedmiolatek doskonale zna
otaczający go świat, ale jeszcze nie jest
doskonały w odczytywaniu swoich emocji,
choć wyraża je bardzo dobrze. Oczywiście
potrafi panować nad negatywnymi
uczuciami, ale może się zdarzyć, że nie
będzie ich rozumieć. Dlatego powinniśmy
bacznie obserwować swoją pociechę i
każdego dnia rozmawiać i słuchać, co Twój
siedmiolatek ma Ci do powiedzenia.
Najczęściej będą to rzeczy, które wydadzą
Ci się błahe, ale wśród nich, możesz usłyszeć coś, czemu powinnaś się przyjrzeć dokładniej. Dziecku w tym
wieku coraz bardziej zaczyna zależeć na tym, co inni myślą na jego temat oraz jak jest postrzegany w swoim
otoczeniu. Warto więc wspierać dziecko w kontaktach z rówieśnikami oraz umożliwić dziecku częsty kontakt
z innymi dziećmi, nie tylko w godzinach szkolnych. Dzięki częstemu przebywaniu w gronie swoich
rówieśników dziecko będzie miało możliwość prowadzenia dyskusji, wyrażania swoich opinii oraz nauki
współpracy i funkcjonowania w grupie. Aby ułatwić nawiązywanie przyjacielskich relacji z kolegami z klasy
należy zadbać o spotkania dzieci poza lekcjami. Dobrym posunięciem jest także zaprzyjaźnienie się lub

chociaż utrzymywanie kontaktu z rodzicami innych dzieci gdy pojawią się konflikty łatwiej będzie ustalić ich
przyczynę u zaprzyjaźnionej mamy, niż u rozgorączkowanych dzieci. Należy pamiętać, że korytarz szkolny nie
jest bezpieczną salą przedszkola, gdzie nad wszystkim czuwa Pani Przedszkolanka pomagając w
rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów. Nauczyciele owszem, integrują dzieci i dbają o relacje, ale głównie
w obrębie jednej klasy.
Opracowanie:
Sylwia Wysocka

