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W chwili przekroczenia przez dziecko progu szkoły w jego 
życiu rozpoczyna się nowy rozdział. Zarówno rodzice, jak 
i nauczyciele w przedszkolu mają na to istotny wpływ. Dlatego 
uświadomienie rodzicom już na etapie edukacji przedszkolnej 
ich ważnej roli w przygotowaniu siebie i dziecka do podjęcia 
nowych zadań związanych z pójściem do szkoły ma ogromne 
znaczenie. 

Oto kilka sprawdzonych rad, dzięki którym nauczycielom 
wychowania przedszkolnego będzie łatwiej prowadzić rozmo-
wy z rodzicami (lub zebrania) na temat przygotowania dzieci 
do nowej roli. Wskazówki te pomogą rodzicom w stworzeniu 
właściwego klimatu i warunków do nauki w domu. 

Pierwsza rada – dobry kontakt z dzieckiem 

Chyba najważniejszą sprawą jest bardzo dobry kontakt z dziec-
kiem. Należy pamiętać, że relacje między rodzicami i dziećmi 
buduje się latami, a nie tylko w roku poprzedzającym pójście 
dziecka do szkoły. Rodzice powinni rozmawiać ze swoimi 
dziećmi o ich sukcesach, porażkach, niepokojach, oczeki-
waniach. Dziecko musi wiedzieć, że może liczyć na pomoc 
i wsparcie. Nie należy straszyć, mówiąc: Pójdziesz do szkoły, to 
tam cię nauczą porządku. Zobaczysz, co to szkoła, tam nauczysz 
się dyscypliny i posłuszeństwa, lub bagatelizować: Szkoła to nic 

Czy moje dziecko poradzi sobie 
w szkole? Czy wysiedzi w ławce?  
Czy zapamięta, co jest zadane lub  
co należy przynieść na następną 
lekcję? Czy zapisać je do świetlicy? 
Czy będzie dopilnowane na 
stołówce? Te i podobne pytania 
zadają sobie pełni niepokoju 
rodzice, których dzieci mają 
pójść do szkoły. Szukając na nie 
odpowiedzi, z ufnością zwracają się 
do nauczycieli przedszkoli, ponieważ 
wierzą, że oni doradzą i pomogą  
ich dzieciom w podjęciu roli ucznia. 

Ewa Zielińska

Czy moje dziecko 
poradzi sobie 
w szkole? 
Wskazówki dla nauczycieli pomocne 
w prowadzeniu rozmów z rodzicami 
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trudnego, na pewno będziesz najlepszym uczniem. Dobry kontakt 
z rodzicami daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i pewność, 
że w razie porażki zawsze może na nich liczyć. 

Druga rada – poziom gotowości szkolnej 

Bardzo ważna jest rozmowa rodzica z nauczycielem na temat 
rozwoju dziecka pod kątem podjęcia obowiązków, jakie nie-
sie ze sobą życie szkolne. Taką rozmowę powinno się prze-
prowadzić jesienią roku poprzedzającego pójście dziecka do 
szkoły. Dlaczego tak wcześnie? Przede wszystkim dlatego, że 
w przypadku wolniejszego funkcjonowania dziecka nauczyciel 
wspólnie z rodzicami może popracować nad wyrównaniem 
jego szans edukacyjnych. W trakcie roku przedszkolnego 
konieczne są rozmowy indywidualne z rodzicami, których 
dzieci napotykają trudności edukacyjne. Tematyka tych roz-
mów powinna obejmować zagadnienia związane z gotowością 
szkolną w różnych sferach rozwojowych. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na cztery sfery rozwojowe i zachęcić rodziców 
do podzielenia się z nauczycielem swoimi spostrzeżeniami, 
uwagami, wątpliwościami. Podczas tych rozmów rodzice 
najczęściej dopytują o szczegóły związane z rozwojem ich 
dzieci, a w sytuacjach problemowych proszą o wyjaśnienia, 
wskazówki i pomoc.

Nie ukrywam, że najczęściej zadawanymi pytaniami są: Czy 
moje dziecko nadaje się do szkoły? Jakie trudności może napotykać 
w szkole? Czy ono jest przygotowane do szkoły, skoro słabo czyta 
i nie pisze? Jak większość nauczycieli, unikam jednoznacznej 
odpowiedzi na tak postawione pytania. Staram się prowadzić 
rozmowę tak, aby rodzic sam sobie na to pytanie odpowie-
dział. Oczywiście odnoszę się do problemów związanych 
z podstawowymi sferami dojrzałość szkolnej. Problemy te 
zawarłam w formie pytań, aby łatwiej było rozpocząć rozmowę 
w przypadku trudności komunikacyjnych, przeprowadzić ją 
lub podtrzymać. Oto przykłady takich pytań: 

W sferze emocjonalnej: Czy dziecko jest ambitne, wrażliwe na 
nagany i pochwały? Jak reaguje na sytuacje trudne: czy często 
wybucha złością, płaczem, a może jest agresywne, kłótliwe? 

W sferze społecznej: Czy dziecko potrafi współdziałać z ro-
dzeństwem lub rówieśnikami, którzy odwiedzają je w domu lub 
z którymi bawi się na podwórku, a może popada w konflikty lub 
stroni od zabaw z dziećmi? Czy chętnie, z własnej woli, podejmuje 
działania na rzecz rodziny? Czy reaguje na polecenia niezwłocz-
nie, ociągając się, a może w ogóle nie reaguje na prośby? Czy 
przestrzega zasad, umów, np. podczas rodzinnych gier? Czy jest 
zdyscyplinowane, a może przekorne? Czy potrafi samo sobie zorga-
nizować czas, czy też wymaga nieustannego zajmowania się nim? 

W sferze fizycznej: Czy dziecko jest samodzielne i potrafi się 
ubrać, zapiąć guziki, zasunąć suwak, umyć ręce, a także spożywać 
posiłki, czy jednak oczekuje pomocy dorosłego? Czy przebywając 
na powietrzu, chętnie biega, wspina się na murki, przeskakuje 
przez napotkane przeszkody, czy też szybko się męczy i poty-
ka o nierówności? Czy chętnie uczestniczy w zabawach i grach 
sportowych (np. rzucanie i chwytanie piłki), czy woli być tylko 
obserwatorem? Czy potrafi jeździć na rowerze? 

W sferze intelektualnej: Czy dziecko potrafi opowiedzieć przeczy-
taną przez rodzica bajkę, ułożyć zdanie z podanym słowem? Czy 
interesuje się literami i próbuje układać z nich wyrazy, zdania? 
Czy podejmuje próby czytania, a może czyta proste zdania? Czy 
liczy, wyznacza sumę i różnicę? Czy potrafi skupić uwagę przez 
dłuższy czas na jednej czynności? 

Spotkanie rodzica z nauczycielem pozwala mu na skonfronto-
wanie jego obserwacji i wiedzy o dziecku z obserwacjami i wie-
dzą nauczyciela. Myślę, że rzeczowa rozmowa z rodzicem, 
udokumentowana diagnozą przedszkolaka i poczynionymi 
obserwacjami, uświadomi rodzicowi, że warto współpracować 
z nauczycielem dla dobra dziecka. 

Trzecia rada – którą szkołę wybrać? 

Jest to bardzo ważna decyzja. Ten dylemat najczęściej dotyczy 
rodziców mieszkających w większych miejscowościach. Propo-
nuję porozmawiać z rodzicami dzieci już uczęszczających do 
różnych placówek i przeprowadzić z nimi wywiad. Koniecznie 
trzeba uczestniczyć w spotkaniu z rodzicami pierwszoklasi-
stów organizowanym przez dyrekcję szkoły. Wskazane jest 
jednak uprzednie przygotowanie się do tego spotkania. Dobrze 
jest spisać sobie na kartce pytania, które chciałoby się zadać, 
np. Jakie zajęcia dodatkowe oferuje szkoła? Czy dzieci wyjeżdżają 
na zieloną szkołę? Jak funkcjonuje świetlica, stołówka szkolna? 
Można też poprosić dyrekcję szkoły o umożliwienie rodzicom 
obejrzenia budynku (sal lekcyjnych, łazienek, świetlicy, szatni, 
stołówki). 

Czwarta rada – wspólne zakupy

Przed wyjściem do sklepu po zakupy należy usiąść razem 
z dzieckiem i sporządzić listę sprawunków potrzebnych do 
szkoły. Należy pozwolić mu na podejmowanie decyzji co do 
wyboru plecaka, worka na kapcie czy też piórnika. Zawsze 
należy kierować się dobrem dziecka – plecak musi być lekki, 
po założeniu przylegać do pleców, mieć szerokie szelki, które 
nie będą uwierały ramion, posiadać odpowiednią liczbę prze-
gródek – na podręczniki, zeszyty, pojemnik z drugim śniada-
niem. Dokonując zakupu zeszytów, należy zwrócić uwagę, aby 
kartki nie były zbyt cienkie, a kredki i ołówki nie łamały się 
przy każdym zetknięciu z papierem. Nożyczki muszą mieć 
zaokrąglone końce i ostre ostrza, aby uczeń z łatwością mógł 
ciąć papier po wyznaczonej linii. 

Piąta rada – kącik do nauki w domu

Biurko należy ustawić w pobliżu źródła światła dziennego. 
Stojąca na nim lampka musi dawać jasne, ale niemęczące 
oczu światło. Należy też zadbać o prawidłową postawę dziec-
ka. Siedząc na krześle, powinno ono całą powierzchnię stóp 
opierać o podłogę. Oparcie krzesła musi podpierać odcinek 
lędźwiowy kręgosłupa. Pomiędzy udami a blatem stołu po-
winna być wolna przestrzeń. Blat stołu winien być na takiej 
wysokości, aby ramiona z przedramionami tworzyły kąt 90 
stopni. W pobliżu biurka, na ścianie, należy umieścić tablicę 
korkową (magnetyczną), na której dziecko będzie przypinać 
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ważne informacje, wyrazy z trudnościami ortograficznymi itp. 
Na tablicy można umieścić zegar, który będzie wyznaczał czas 
nauki i czas zabawy. Od początku pobytu w szkole dziecko 
powinno uczyć się gospodarowania czasem. Konieczne jest 
też wyznaczenie miejsca na przybory szkolne, a tym samym 
wdrażanie dziecka do dbania o porządek.

***

Jestem pewna, że zaproponowane rady dla rodziców przy-
niosą oczekiwane efekty. Na ostatnie spotkanie z rodzicami 
dzieci kończących przedszkole można zaprosić nauczyciela 
klasy pierwszej, który odpowie na pytanie: Co dziecko kończące 
przedszkole musi umieć i wiedzieć, podejmując naukę w szkole? 
Natomiast nauczyciel przedszkola może opowiedzieć o tym, 
jak wspólnie z dzieckiem dokonać zakupów przyborów szkol-
nych i jak zorganizować miejsce do nauki w domu. 

Jest to oczywiście tylko propozycja. Ważne jest tylko to, aby 
1 września nasze przedszkolaki z pozytywnym nastawieniem 
i wiarą w sukces przekroczyły próg szkoły. W tym niezwykłym 
dniu rodzice muszą być razem ze swoimi dziećmi. Gdyby to 
jednak było niemożliwe, niech na rozpoczęcie roku szkolnego 
pójdzie babcia lub dziadek. 

Ewa Zielińska – nauczycielka wychowania przedszkolnego, współautorka pro-
gramów edukacyjnych, publikacji dla nauczycieli i rodziców. Wspólnie z profe-
sor Edytą Gruszczyk-Kolczyńską prowadzi badania nad metodami lepszej efek-
tywności procesu wychowania i kształcenia dzieci w warunkach przedszkola.
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