Przygotuj swoje dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole

Pierwsze dni nauki są ważne dla każdego malucha i dla jego rodziców. Jeśli chcesz, aby
Twoje dziecko dobrze się czuło w szkole i chętnie się uczyło, to pamiętaj:
 Dziecko nie bardzo wie czym jest „ocena” w szkole, ale chce się dobrze uczyć - dlatego nie strasz
dziecka czekającymi go obowiązkami, ale ucz jak je wypełniać.
 Ucz dziecko samodzielności w codziennych czynnościach, aby czuło się pewnie przebywając
w szkole.

Zwróć uwagę, aby dziecko doprowadzało do końca rozpoczęte zadanie np. budowlę
z klocków, rysunek, zabawę - w ten sposób kształtujesz u dziecka wytrwałość i systematyczność w
działaniu oraz umiejętność skupiania uwagi na zadaniu.
 Cierpliwie odpowiadaj na pytania dziecka związane ze szkołą, aby maluch miał jak najmniej
niespodzianek, ale UWAGA – odpowiadając na pytania zwracaj uwagę na pozytywy nowej sytuacji,
a nie możliwe niepowodzenia.
 Zadbaj, aby przyszły uczeń rozwijał swoje umiejętności psychomotoryczne, a więc w ramach
wspólnie spędzanego w domu czasu wycinajcie, rysujcie, wydzierajcie i lepcie - takie zabawy
usprawnią rączkę dziecka i będą rewelacyjnym przygotowaniem do nauki pisania.
 Pobawcie się razem „w szkołę”, np. liczcie owoce, książki, nazywajcie kolory sprzętów domowych
itp, dzielcie wyrazy na sylaby i litery, ale unikaj sytuacji zmuszania do nauki czytania lub liczenia.
Wykorzystuj naturalną ciekawość młodego człowieka, aby zwiększać jego wiedzę o otaczającym
świecie. Rozmawiajcie o tym, co widzieliście w parku, po drodze do i ze szkoły, na zakupach,
w telewizji, co przeczytaliście, czego dowiedzieliście się od innych.
 Zamień czas spędzany przez dziecko samotnie przy grach komputerowych na wspólne czytanie
bajek i opowieści lub ich opowiadanie - w ten sposób Twoje dziecko nauczy się słuchać, skupiać
uwagę i koncentrować na usłyszanej informacji.
 Wpajaj dziecku zasady kulturalnego zachowania wobec kolegów i koleżanek oraz osób dorosłych
pracujących w szkole - to pozwoli uniknąć dziecku niezręcznych sytuacji i łatwiej zaaklimatyzować
się w nowej grupie.
 Jeżeli jesteś rodzicem, który sam ma wiele obaw, PAMIĘTAJ, przy dziecku należy zachować
spokój - to sprawi, że pójście do szkoły dla malucha będzie czymś naturalnym, normalnym
i ciekawym.
W razie dodatkowych pytań i rozterek zapraszam do skorzystania z konsultacji z psychologiem
lub pedagogiem szkolnym.

