
R oz po czę cie na u ki w szko le 
jest waż nym wy da rze niem 
w ży ciu każ de go dziec ka

Od wrześ nia 2014 ro ku wszyst kie dzie ci sze ścio let nie zo sta ną

ob ję te obo wiąz kiem szkol nym.

Do te go cza su de cy zję o roz po czę ciu na u ki w szko le po dej mu -

ją ro dzi ce dziec ka na pod sta wie włas nych ob ser wa cji oraz in -

for ma cji otrzy ma nych od na u czy cie li przed szko li.

Szko ła jest szan są dla Two je go dziec ka!
Im wcześ niej dziec ko roz po czy na na u kę, tym ma wię ksze szan -

se na roz wój swo ich uzdol nień i wielu różnych umie jęt no ści lub

dia gno zę i po moc w prob le mach roz wo -

jo wych.

Co zy ska sześciolatek, 
idąc do pierwszej

kla sy
Sze ścio la tek 
bę dzie mógł:

• ak tyw nie zdo by wać wie dzę do sto -
so wa ną do swo je go wie ku i in -

dy wi du al nych zdol -
no ści,

• roz wi jać do tych cza so we za in te re so wa nia i ta len ty oraz
od kry wać no we,

• uczyć się ję zy ka ob ce go w ra mach obo wiąz ko wych za jęć,
• sta wać się bar dziej sa mo dziel nym, od waż nym i pew nym

sie bie,
• uczyć się na wią zy wa nia kon tak tów z ró wieś ni ka mi i do -

ro sły mi,
• roz wi jać umie jęt ność roz wią zy wa nia prob le mów i współ -

pra cy w gru pie.

War to wie dzieć
• już 250 tys. ro dzi ców za pi sa ło swo je sze ścio let nie dzie -

ci do szko ły,
• nie za leż nie od licz by dzie ci sze ścio let nich w szko łach

w da nej gmi nie, na ich edu ka cję sa mo rzą dy otrzy ma -
ją w tym ro ku aż 600 mi lio nów zło tych z bu dże tu Pań -
stwa. Te pie nią dze to szan sa na in we sty cje w szko -
łach,

• szko ły pod sta wo we bę dą mog ły w dal szym cią gu po -
zy ski wać środ ki na bu do wę pla ców za baw i wy po sa -
że nie świet lic (z pro gra mu „Ra dos na szko ła”) oraz na
do dat ko we za ję cia dla dzie ci z naj młod szych klas
(środ ki z Unii Eu ro pej skiej, pro gram in dy wi du a li za cji
na u cza nia).
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Pu bli ka cja współ fi nan so wa na ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. 

W jaki sposób szkoła
przygotowała się 
na przyjęcie dzieci
sześcioletnich 
do klasy?

Dzie ci sze ścio let nie w na -
szej szko le roz po czy na ły na -
u kę nie mal każ de go ro ku.
Sta ra my się od po wia dać na
po trze by śro do wi ska i do sto -

so wy wać do zmian. Po miesz -
cze nie ma ga zy no we prze -
kształ ci liś my wko lo ro wą i do -
brze wy po sa żo ną sa lę re kre -
a cyj ną. Zmo der ni zo wa liś my
też świet li cę, po zy sku jąc do -
dat ko we po miesz cze nie i wy -
o dręb nia jąc w niej miej sce
za baw. 
Zes pół na u czy cie lek edu -
ka cji wczes nosz kol nej bar -
dzo sta ran nie ana li zo wał

ofer tę pod ręcz ni ko wą i do -
ko nu jąc wy bo ru, kie ro wał
się po trze ba mi dzie ci sze -
ścio let nich. 
Pod ję liś my się też opra co -
wa nia włas ne go pro gra mu,
któ re go ce lem jest po moc
w adap ta cji, a na stęp nie in -
te gra cji uczniów ze śro do wi -
skiem szkol nym. Na sza pro -
po zy cja zo sta ła bar dzo do -
brze przy ję ta przez ro dzi ców. 

Co zmieniło się
w szkole od momentu,
kiedy dzieci
sześcioletnie zaczęły
uczyć się w pierwszych
klasach? 

Zmie ni ła się spe cy fi ka pra cy
szko ły. Za dba liś my owię kszą
licz bę osób na dy żu rach pod -
czas przerw lek cyj nych. Na u -
czy cie le klas pier wszych przez
ca ły czas prze by wa nia
uczniów w szko le są ra zem
zni mi. Stwo rzy liś my za ple cze

dy dak tycz ne dla sze ścio lat -
ków. Sta ra my się być otwar -
ci na po trze by naj młod szych
uczniów. Sta le prze pro wa dza -
my mo der ni za cje szko ły, na -
by wa my no we po mo ce isprzę -
ty oraz do kształ ca my się zmy -
ślą rów nież osze ścio lat kach. 

Co wpłynęło na Pana decyzję
o zapisaniu dziecka do pierwszej
klasy w wieku sześciu lat?

Głów nym wy znacz ni kiem na szej de cy zji

by ła po zy tyw na opi nia wy cho waw czy ni

z przed szko la. Otrzy ma liś my in for ma cję

o wy so kim stop niu go to wo ści szkol nej

dziec ka, któ rą tak że po twier dza ły na sze

ob ser wa cje. Cór ka ra dzi ła so bie do brze

pod wzglę dem spo łecz nym i emo cjo nal -

nym, by ła go to wa, by po ra dzić so bie zobo -

wiąz ka mi szkol ny mi. Wie le osób wo kół

od ra dza ło nam wcześ niej sze po sła nie

dziec ka do szko ły, mó wiąc, że skró ci my

jej dzie ciń stwo. Na sze sta no wi sko z żo ną

by ło in ne. Po sta no wi liś my wziąć los na -

sze go dziec ka w swo je rę ce, uwzględ nia -

jąc jej chęć po zna wa nia no wych rze czy

i po dej mo wa nia no wych wy zwań, cie ka -

wość do na u ki. Już w przed szko lu prze -

ja wia ła też wie le za in te re so wań: ta niec,

ma lo wa nie, ję zyk an giel ski. Szko ła mog -

ła poz wo lić na ich dal szy roz wój.

PA WEŁ DZIEWULSKI, TATA UCZENNICY KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WY SZKO WIE

Czy obserwuje Pani jakieś zmiany
w zachowaniu i rozwoju dziecka
odkąd zaczęło chodzić do szkoły? 

Osią gnę liś my suk ces. Od kąd syn

uczęsz cza do szko ły, na stą pi ła nie wy o -

bra żal na zmia na. Wcześ niej cią gle się

nu dził. Te raz jest za cie ka wio ny świa -

tem. Jeź dzi na wy cie czki, któ re uwiel -

bia. Syn bar dzo się zmie nił pod

wzglę dem emo cjo nal nym – wi dzę to

po je go za cho wa niu.

KA TA RZY NA SO BO CIŃ SKA, MA MA UCZNIA I KLA SY

SZKO ŁY POD STA WO WEJ NR 4 W EŁ KU

Wielu rodziców stoi dziś przed
podjęciem decyzji o wcześniejszym
rozpoczęciu edukacji szkolnej
swoich dzieci. 
Co chciałaby Pani im poradzić,
mając za sobą już to doświadczenie? 

Je śli dziec ko chce i chło nie na u kę, nie na -

le ży mu te go za bra niać. Nie je den sied -

mio la tek nie da je so bie ra dy przy wy ko -

ny wa niu tej sa mej czyn no ści, z któ rą sze -

ścio la tek nie ma prob le mu. 

Mo je oba wy przed wcześ niej szym wy -

sła niem dziec ka do szko ły do ty czy ły je -

go fun kcjo no wa nia na przer wach. Oba -

wia łam się, jak po ra dzi so bie w kon tak -

cie ze star szy mi ucznia mi, któ rzy mo gą

mu do ku czać, za bie rać rze czy. Mo je oba -

wy oka za ły się bez pod staw ne. 

Ja ko ro dzic je stem bar dzo za do wo lo na,

że dziec ko tak chęt nie cho dzi do szko ły

i nie ma prob le mów z fun kcjo no wa niem

w gru pie uczniów. 

SYL WIA GROSZ KIE WICZ, MA MA UCZEN NI CY I KLA SY

SZKO ŁY POD STA WO WEJ NR 1 W WY SZKO WIE

Szko ła ko ja rzy nam się z koń cem dzie -

ciń stwa i dla te go trud no cza sem zde cy -

do wać się nam na ta ką de cy zję, co w du -

żej czę ści jest spo wo do wa ne na szy mi do -

świad cze nia mi z lat szkol nych. Dzi siaj

jed nak jest to zu peł nie in ny sy stem na u -

cza nia. Pro gram do sto so wa ny jest do po -

trzeb młod szych dzie ci, a pe da go dzy

świet nie po tra fią pra co wać nad ich słab -

szy mi stro na mi i wzmac niać ta len ty. Łą -

czo ne są ele men ty na u ki i za ba wy. Dziec -

ko czu je się waż ne, w wie lu przy pad kach

sta je się bar dziej sa mo dziel ne i kre a tyw -

ne.

MA GDA LE NA CHMU RA, MA MA UCZEN NI CY KLA SY I

ZES PO ŁU SZKÓŁ PU BLICZ NYCH W TAR NOW CU

DRODZY RODZICE!

W JAKI SPOSÓB SZKOŁY
PRZYGOTOWUJĄ SIĘ NA

PRZYJĘCIE SZEŚCIOLATKÓW?

dy rek tor 
SP nr 4 w Eł ku

Wan da Zo fia 
Woj now ska

dy rek tor
SP nr 1
w Wyszkowie 

Han na Dziu biel

RODZICE POTWIERDZAJĄ
– W SZKOLE JEST FAJNIE

SZEŚCIOLATKI O SZKOLE
Co najbardziej lubisz
robić w szkole? 

Wszko le lu bię wszyst kie za -

ję cia. W przed szko lu nie

mog łyś my się tak du żo uczyć

jak tu taj. Cią gle coś je dliś my,

a te raz sa ma de cy du ję, kie dy

i co chcę jeść. W przed szko lu by ło tro chę

nud no, a w szko le moż na na u czyć się du żo

no wych rze czy. Na u czy łam się już da lej li -

czyć do 11, na przy kład 5+6. Zćwi cze nia mi

ra dzę so bie bar dzo do brze. Kie dy dzie ci wy -

ko nu ją jesz cze to sa mo za da nie, ja już chcę

wy ko ny wać ko lej ne, bo je skoń czy łam. Ro -

bię je szyb ciej niż in ne dzie ci. Lu bię no we

wia do mo ści, np. zprzy ro dy,

dla te go chęt nie cho dzę na wy -

cie czki z na szą kla są. 

UCZENNICA KLASY I 

SP NR 1 W WYSZKOWIE

Na ry so wa łam na szą sa lę,

jak uczy my się na dy wa nie

no wych rze czy i pi sze my na tab li cy. Li -

czy my. Każ dy obok swo jej ław ki ma swo -

je przy bo ry. Na tab li cy na pi sa łam mi łość,

bo lu bię na szą panią ikla sę. Na ry sun ku są

na sze sto li ki i krze seł ka, tab li ca in te rak -

tyw na, dy wan, na któ rym czę sto roz ma -

wia my, ba wi my się i biur ko na szej pani. 

UCZENNICA KLASY I SP NR 1 W WYSZKOWIE

Rysunek uczennicy klasy I SP nr 1 w Wyszkowie

Nadal możesz zapisać 6-latka do I klasy
Re kru ta cja do szkół podsta wo wych na
rok 2012/2013 w wielu szko łach odby -
ła się w kwiet niu. Jed nak zapi sa nie dzie -
ci sze ścio let nich do I kla sy jest moż li -

we do koń ca sierp nia, a także na po -
cząt ku wrześ nia, na wet je śli wcześ niej
zo sta ły zapi sa ne do przed szko la. Wy star -
czy zgło sić się do dyrek to ra, któ re go

obo wiąz kiem jest przy ję cie dziec ka do
I kla sy. Ta ką de cy zję umoż li wia ją dy rek -
to ro wi szko ły prze pi sy usta wy o sy ste -
mie oświa ty.

Fo to: ko ya79 – Fo to lia.com 
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Co to jest diagnoza
przedszkolna?
W roku poprzedzającym rozpoczęcie
nauki w szkole dzieci pięcioletnie
realizują obowiązek wychowania
przedszkolnego. Odbywa się on
w najstarszej grupie w przedszkolu
lub w tak zwanej „zerówce”, czyli
w przedszkolu znajdującym się
w budynku szkoły. W tym czasie
nauczyciele, pracując z dziećmi,
poznają ich potrzeby i możliwości
oraz analizują ich gotowość do
podjęcia nauki w szkole. Zadaniem
nauczycieli jest omówienie
z rodzicami wyników tych obserwacji
pedagogicznych, co ułatwia podjęcie
decyzji o rozpoczęciu przez dziecko
nauki w pierwszej klasie. Rodzice
mogą dowiedzieć się od nauczyciela,
jakie postępy zrobiło dziecko
w rozwoju poznawczym,
emocjonalnym, w samodzielności,
sprawności ruchowej – w tym
sprawności rąk. Dowiadują się także,
jak dziecko funkcjonuje w grupie,
czy potrafi wykonać polecenia
i kończyć rozpoczęte prace, w jakim
stopniu interesuje się czytaniem,
pisaniem i liczniem.

Jak rodzic sam może
poznać, czy dziecko
jest gotowe do
rozpoczęcia nauki
w szkole?
Przed podjęciem decyzji warto
obserwować, jak zachowuje się
dziecko w różnych sytuacjach
życiowych – w przedszkolu
i w domu. Słuchać, jak mówi,
przyglądać się, jakie czyni postępy,
czy potrafi pogodzić się z porażką.
Dopiero całościowe
spojrzenie na dziecko pomaga
rodzicowi odpowiedzieć na pytanie,
na ile chętnie jego sześciolatek
będzie się uczyć, uważać podczas
zajęć, zgodnie bawić się z innymi
dziećmi, a także, czy samodzielnie
ubierze się lub sprawnie schowa
przybory do tornistra...

SKĄD MAM
WIEDZIEĆ, 

CZY MOJE DZIECKO
JEST GOTOWE, 

ABY ROZPOCZĄĆ
NAUKĘ W SZKOLE?

Spo łecz ne:
•ro zu mie to, co mó wią do nie go dzie ci i do ro śli oraz

wie, cze go od nie go ocze ku ją,
•współ dzia ła z ró wieś ni ka mi i do ro sły mi w za ba -

wach i sy tu a cjach za da nio wych,
•ro zu mie re gu ły i sta ra się do nich sto so wać

(np. cze ka na swo ją ko lej, je śli chce coś po -
wie dzieć),

•ra dzi so bie w ty po wych dla wie ku sy tu a cjach ży -
cio wych,

•umie się przed sta wić: po da je swo je imię, na zwi sko
i adres za miesz ka nia.

Sa mo ob słu go we:
•sa mo dziel nie ubie ra się i roz bie ra,
•po tra fi sko rzy stać z to a le ty,
•po tra fi sa mo dziel nie zjeść po si łek,
•dba o swo je rze czy.

Ko mu ni ka cyj ne:
•wy po wia da się na róż ne te ma -

ty w spo sób zro zu mia ły dla
dzie ci i do ro słych,

•zwra ca się bez poś red nio do
roz mów cy, sta ra się mó wić
po praw nie,

•sta ra się słu chać in nych
i py ta o spra wy, któ re są
dla nie go waż ne lub nie -
zro zu mia łe.

Fi zycz ne:
•jest spraw ne fi zycz nie 

sto sow nie do swo ich 
moż li wo ści 

(np. bie ga, uczest ni czy w grach zes po ło wych, chęt -
nie gra w pił kę lub tań czy),
•dba oswo je zdro wie (np. za czy na do strze gać zwią zek

po mię dzy wła ści wym od ży wia niem się a zdro wiem).

Ma te ma tycz ne:
•in te re su je się li cze niem i roz róż nia błęd ne li cze -

nie od po praw ne go,
•do da je i odej mu je na pal cach,
•po rów nu je li czeb ność zbio rów, czy li okre śla, któ ry

zbiór jest wię kszy, a któ ry mniej szy,
•po słu gu je się li czeb ni ka mi po rząd ko wy mi 

(pier wszy, dru gi, trze ci itd.),
•roz róż nia pra wą i le wą stro nę,

•okre śla po ło że nie przed mio tów (np. miś sie dzi
na krze śle, kot sie dzi pod sto łem),

•roz róż nia po ry dnia, ro ku, dni ty god nia i mie sią ce.

Po nadto w zakresie
przygotowania do nauki czytania
i pisa nia dziec ko:
•okre śla kie run ki oraz miej sca na kar tce pa pie ru, ro -

zu mie po le ce nia ty pu: na ry suj kół ko w le wym gór -
nym ro gu kar tki, na ry suj szla czek, za czy na jąc od le -
wej stro ny kar tki,

•roz poz na je i za pa mię tu je przed mio ty na ob raz kach,
•ry su je, ma lu je, wy ci na, le pi z pla ste li ny, pra wi -

dło wo trzy ma kred kę i umie jęt nie po słu gu je się
no ży czka mi,

•in te re su je się czy ta niem i pi sa niem (np. słu cha
opo wia dań, baś ni, roz ma wia o nich),

•ukła da krót kie zda nia, dzie li zda nia na wy ra zy, dzie -
li wy ra zy na sy la by; wy o dręb nia gło ski w krót kich
sło wach.

Ze wzglę du na in dy wi du al ne róż ni ce roz wo jo -

we mię dzy dzieć mi nie każ de z nich jest w sta nie

osią gnąć jed no cześ nie wszyst kie wy mie nio ne

umie jęt no ści. Mi mo to mo gą one roz po cząć

edu ka cję szkol ną. Do ty czy to prze de wszyst -

kim uczniów, któ rzy z po wo du róż nych prob -

le mów zdro wot nych mo gą nie osią gnąć wy -

bra nych umie jęt no ści nie tyl ko w okre sie

przed szkol nym, ale też póź niej, np. uczeń

z nie peł no spraw no ścią ru cho wą mo że po -

trze bo wać po mo cy na u czy cie la w ubie ra niu

się, ko rzy sta niu z to a le ty czy wy ko ny wa niu

in nych dzia łań zwią za nych z fun kcjo no wa -

niem w szko le.

UMIE JĘT NO ŚCI DZIEC KA
KOŃ CZĄ CE GO PRZED SZKO LE

Sze ścio la tek w przed szko lu kon ty nu u -

je przy go to wa nie do na u ki czy ta nia, pi -

sa nia i edu ka cji ma te ma tycz nej –sze -

ścio la tek w szko le już uczy się czy tać,

pi sać i prze pro wa dzać pro ste dzia ła nia

ma te ma tycz ne. Naj waż niej sze umie jęt -

no ści z tych ob sza rów przed sta wia po -

niż sza ta be la: Dzi siej sza szko ła róż ni się

od tej, któ rą zna my sprzed

lat, ze swo je go dzie ciń -

stwa. Na u czy cie le młod -

szych uczniów są do brze

przy go to wa ni do za wo du,

zna ją pra wi dło wo ści roz -

wo ju dzie ci oraz ich po -

trze by. Po tra fią pra co wać

z ucznia mi o róż nych

moż li wo ściach, ro zu mie -

ją po trze bę ru chu i za ba -

wy u ma łych dzie ci. Na u -

czy cie le czę sto ko rzy sta -

ją tak że z ła two do stęp -

nych po mo cy, a w ra zie

po trze by po rad spe cja li -

stów. Ro dzi ce są waż ny -

mi par tne ra mi w szko le,

ich głos jest bra ny pod

uwa gę w po dej mo wa niu

istot nych de cy zji. 

No wa pod sta wa pro gra mo -

wa jest do sto so wa na do

moż li wo ści sze ścio lat ków.

Na u czy cie le do sto so wu ją

za da nia do po trzeb i moż -

li wo ści dzie ci. Wszko łach

wy cho waw cy włą cza ją star -

szych uczniów do po mo cy

naj młod szym. Wwię kszo -

ści gmin sa mo rzą dy do brze

przy go to wa ły szko ły na

przy ję cie sze ścio lat ków.

Pla ców ki są naj czę ściej wy -

po sa żo ne w licz ne po mo -

ce dy dak tycz ne, gry i za -

baw ki edu ka cyj ne oraz

sprzęt spor to wy. Po nad to

wkaż dej szko le ucznio wie

mo gą ko rzy stać z kom pu -

te ra i in ter ne tu.

PRZED SZKO LE A SZKO ŁA
Dziec ko koń czą ce wy cho wa nie przed szkol ne nie mu si

z nać li ter, czy tać i spraw nie li czyć. 
Umie jęt no ści tych  bę dzie uczy ło się w szko le.

DZI SIEJ SZA 
SZKO ŁA

•Bawi się z innymi dziećmi, zdoby-
wa doświadczenia w kontaktach
z innymi, rozwijając się społecz-
nie i emocjonalnie

•Rysuje, maluje, wycina, lepi z pla-
steliny, rysuje szlaczki, rozwijając
sprawność manualną

•Układa puzzle, domina. Uczy
się rymowanek i wyliczanek, roz-
wijając pamięć i spostrzegaw-
czość

•Słucha opowiadań, baśni, wier-
szy, ucząc się koncentrować uwa-
gę

•Zdobywa doświadczenia, np. ukła-
dając klocki po swojej prawej i le-
wej stronie, po prawej i lewej stro-
nie misia, po prawej i lewej stro-
nie kartki, ucząc się w ten sposób
orientacji w przestrzeni

•Zdobywa doświadczenia, np. ukła-
dając klocki według koloru, wiel-
kości lub kształtu, uczy się grupo-
wać obiekty według danej cechy

•Uczy się przeliczać przedmioty.
Uczy się dodawać i odejmować
na przedmiotach i na palcach

•Uczy się mierzyć długość, np. kro-
kami, stopami

•Współ pra cu je z in ny mi dzieć mi
i na u czy cie lem przy roz wią zy wa -
niu sta wia nych przed nim za dań

•Uczy się pi sać li te ry. Uczy się pi -
sać cyf ry

•Uczy się skła dać z li ter sy la by,
a z sy lab wy ra zy. Uczy się po słu -
gi wać cyf ra mi i zna ka mi dzia łań
ma te ma tycz nych. Uczy się wy szu -
ki wać in for ma cje i ko rzy stać z nich

•Roz wi ja umie jęt ność kon cen tro -
wa nia uwa gi i sku pia nia się na
okre ślo nym za da niu

•Uczy się czy tać i pi sać wy ra zy i zda -
nia (od le wej stro ny do pra wej i od
gó ry do do łu). Uczy się od czy ty -
wać i za pi sy wać dzia ła nia ma te -
ma tycz ne

•Uczy się roz róż niać i na zy wać fi -
gu ry ge o me trycz ne (ko ło, kwa drat,
pro sto kąt, trój kąt)

•Uczy się dzia łań na licz bach (do -
da wa nie i odej mo wa nie)

•Uczy się mie rzyć dłu gość, po słu -
gu jąc się li nij ką

Sze ścio la tek 
w przed szko lu:

Sze ścio la tek 
w I kla sie

Ry su nek uczen ni cy kla sy I Zes po łu Szkół nr 27 Szko ła Pod sta wo wa nr 13 w Kiel cach

Ry su nek uczen ni cy kla sy I

Szko ły Pod sta wo wej nr 13 w Kiel cach

Twój sześciolatek
powinien iść do I klasy,

jeśli:

• potrafi samodzielnie się ubierać,
jeść, korzystać z łazienki,

• jest ciekawy świata, zadaje
pytania, słucha odpowiedzi,

• z uwagą obserwuje różne
zdarzenia, potrafi się skupiać 
na tym, co robi,

• zna pory roku, związane z nimi
zjawiska przyrody,

• rozróżnia dni tygodnia, 

• rozumie takie określenia,
jak np. nad, pod, za, obok,

• pamięta wierszyki i piosenki,

• ma pomysły na zabawę, umie się
bawić w dziecięce gry, zna ich
reguły,

• interesuje się książkami 
czy liczeniem.

Dodatek przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku
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Ocze ki wa nia szko ły wo bec 6-lat ków są

in ne niż te, któ re for mu ło wa no jesz cze

kil ka lat te mu, kie dy na u kę w I kla sie

roz po czy na ły pra wie wy łącz nie dzie ci

7-let nie. Re for ma edu ka cji wią że się nie

tyl ko z ob ni że niem wie ku roz po czy na -

nia na u ki, ale tak że ze zmia ną pod sta wy

pro gra mo wej, któ ra jest do sto so wa na do

wie ku i po zio mu roz wo ju dzie ci sze ścio -

let nich. 

Dzie ci, któ re roz po czy na ją edu ka cję szkol -

ną, ma ją obec nie już od Ikla sy moż li wość

na u ki ję zy ka ob ce go oraz od po wied nie go

ko rzy sta nia zkom pu te ra i in ter ne tu. Wszy -

scy na u czy cie le pra cu ją cy z ucznia mi są

zo bo wią za ni w ta ki spo sób or ga ni zo wać

za ję cia szkol ne, aby jak naj bar dziej od po -

wia da ły one po trze bom, moż li wo ściom

i ocze ki wa niom uczniów. Za da niem na -

u czy cie li jest in dy wi du a li za cja za dań dla

kon kret nych dzie ci sto sow nie do ich po -

trzeb i moż li wo ści. W prak ty ce ozna cza

to, że dzie ci mo gą otrzy my wać róż ne za -

da nia w trak cie lek cji. 

Na u cza nie w kla sach I-III jest zin te gro -

wa ne, co ozna cza, że dzie ci po zna ją róż -

ne tre ści edu ka cyj ne w ra mach jed nych

za jęć (np. zdo by wa ją jed no cześ nie umie -

jęt no ści ma te ma tycz ne i po sze rza ją swo -

ją wie dzę przy rod ni czą). Przy kła dem mo -

że tu być spa cer po par ku, pod czas któ re -

go dzie ci zbie ra ją li ście – roz poz na ją drze -

wa, z ja kich one po cho dzą i jed no cześ nie

li czą, ile li ści ze bra ły.

W kla sach I-III dzie ci zwy kle nie otrzy -

mu ją stop ni, a śró drocz na i koń co wa oce -

na ma cha rak ter opi so wy.

Wie lu ro dzi ców za in te re so wa nych jest

tym, w ja ki spo sób po win na być przy go -

to wa na szko ła na przy ję cie uczniów. War -

to, by każ dy ro dzic, któ ry pla nu je za pi -

sać dziec ko do I kla sy szko ły pod sta wo -

wej, od wie dził wcześ niej wy bra ną pla -

ców kę.

Na co za tem war to zwró cić
uwa gę przy wy bo rze szko ły?
Od po wied nie za a ran żo wa nie
prze strze ni w szko le, np.:
umiesz cze nie sal dla klas pier wszych

w in nej czę ści szko ły czy ko ry ta rzu

niż klas naj star szych oraz przy sto so -

wa nie sal do po trzeb młod szych

uczniów.

Wy dzie le nie w kla sach
dwóch czę ści:
edu ka cyj nej: wy po sa żo nej w meb le

do sto so wa ne do wzro stu dzie ci oraz miej -

sce, np. szaf ki, w któ rych ucznio wie mo -

gą zo sta wiać pod ręcz ni ki i przy bo ry

szkol ne.

re kre a cyj nej: do za ba wy i od po czyn -

ku wy po sa żo nej np. w sprzęt do za baw

ru cho wych w ra mach pro gra mu 

„Ra dos na Szko ła”. Wy po sa że nie sal lek -

cyj nych w po mo ce dy dak tycz ne, przed -

mio ty po trzeb ne do za jęć (np. pa ty czki,

gu zi ki, kasz ta ny itp.), sprzęt au dio wi zu -

al ny, kom pu te ry z do stę pem do in ter ne -

tu, gry i za baw ki dy dak tycz ne, ką ci ki te -

ma tycz ne (np. przy ro dy), bib lio te czkę

itp. 

Za gos po da ro wa nie te re nu wo kół
szko ły: plac za baw lub bo i sko.

Róż no rod na ofer ta za jęć po za lek -
cyj nych:
za ję cia opie kuń cze za pew nia ją ce dzie -

ciom in te re su ją ce spę dza nie cza su, przy -

jaz ną atmo s fe rę i bez pie czeń stwo, np.

za ję cia te a tral ne, pla stycz ne, ru cho we,

mu zycz ne itp.

Or ga ni za cja pra cy świet li cy szkol -
nej: 
np. go dzi ny pra cy świet li cy do sto so wa -

ne do po trzeb pra cu ją cych ro dzi ców.

Moż li wość sko rzy sta nia z po sił ku
–np. dłu gość przer wy śnia da nio wej iob ia -

do wej, sto łów ka. To, co czę sto de cy du je

o wy bo rze szko ły przez ro dzi ców, ale też

sprzy ja osią ga niu suk ce sów przez dzie -

ci, to przy jaz na atmo s fe ra pa nu ją ca
w szko le. Przy po dej mo wa niu osta -

tecznej de cy zji, do któ rej szko ły za pi sać

dziec ko, war to brać pod uwa gę zda nie

dziec ka i je go sa mo po czu cie pod czas za -

jęć adap ta cyj nych w szko le i opi nie ro -

dzi ców dzie ci, któ re uczęsz cza ją już do

tej szko ły.

CZEGO I JAK UCZĄ SIĘ 
DZIECI W PIERWSZEJ KLASIE

NA CO ZWRÓ CIĆ UWA GĘ
PRZY WY BO RZE SZKO ŁY?

W młodszych klasach 

to wyłącznie nauczyciel 

decyduje o tym, 

ile trwają konkretne zajęcia

i stosuje przerwy, 

kiedy dzieci tego potrzebują. 

Zwykle każde zajęcia są

przeplatane elementami 

zabaw ruchowych. 

W nauczaniu zintegrowanym 

nie obowiązują dzwonki ani

podział na 45-minutowe lekcje.

EDU KA CJA W KLA SACH I-III
SZKO ŁY POD STA WO WEJ

•edu ka cja re a li zo wa na jest w for mie
kształ ce nia zin te gro wa ne go i w każ -
dym ko lej nym ro ku wia do mo ści
i umie jęt no ści na by te przez dziec -
ko są po wta rza ne i po głę bia ne,
a po tem roz sze rza ne,

•dzie ci po zna ją no we za gad nie nia,
naj czę ściej ucząc się po przez za -
ba wę,

•w za leż no ści od po trzeb i moż li wo -
ści uczniów szko ła or ga ni zu je: za -
ję cia opie kuń cze za pew nia ją ce dzie -
ciom in te re su ją ce, spę dza nie cza -
su, przy jaz ną atmo s fe rę i bez pie -
czeń stwo oraz za ję cia zwię ksza ją -

ce szan se edu ka cyj ne uczniów zdol -
nych oraz uczniów ma ją cych trud -
no ści w na u ce.

Pamiętajmy, 
że sześciolatek:

•chęt nie uczy się no wych rze czy, ma
na tu ral ną cie ka wość świa ta,

•uczy się prze de wszyst kim po przez
dzia ła nie i za ba wę,

•ma ogrom ną po trze bę ru chu,
•my śli kon kret nie,
•re a gu je bar dzo emo cjo nal nie w róż -
nych sy tu a cjach.

JAK RO DZI CE MO GĄ WSPIE RAĆ DZIEC KO 
W OSIĄ GA NIU GO TO WO ŚCI SZKOL NEJ?

Prze de wszyst kim za pew nij my dziec ku

du żo ru chu, swo bod nych za baw na po -

wie trzu. Poz wól my mu bie gać, ko pać pił -

kę, ska kać na ska kan ce, cho dzić po kra -

węż ni kach. Wy ko rzy staj my czas na spa -

ce rach zdziec kiem na ćwi cze nie je go spo -

strze ga nia i pa mię ci.

Do mo we za ję cia ta kie jak: le pie nie z pla -

ste li ny, wy ci na nie, ale tak że wspól ne ro -

bie nie cia sta czy le pie nie pie ro gów świet -

nie roz wi ja ją spraw ność rę ki waż ną przy

na u ce pi sa nia. Graj my wspól nie wro dzin -

ne gry plan szo we, ukła daj my puz zle i in -

ne gry. Roz wi ja my w ten spo sób pa mięć

imy śle nie udziec ka, uczy my go prze strze -

ga nia za sad i re guł, a tak że umie jęt no ści

przyj mo wa nia po ra żek. Czy ta nie ksią żek

i wspól ne oglą da nie wy bra nych pro gra -

mów te le wi zyj nych to też wspa nia ła oka -

zja do roz mów, któ re roz wi ja ją mo wę

dziec ka iwzbo ga ca ją je go słow nic two. Po -

ma gaj my dziec ku po przez kon sek wen tne,

ale też wy ro zu mia łe re a go wa nie na je go

za cho wa nie. Prze ka zuj my jas ne i czy tel -

ne za sa dy po stę po wa nia, wska zuj my, ja -

kie za cho wa nia są ocze ki wa ne w szko le

– ła twiej bę dzie mu ra dzić so bie wśród ró -

wieś ni ków i do ro słych. Dbaj my o wia rę

dziec ka w swo je moż li wo ści, chwa ląc je

za wy trwa łość. Za chę caj my do po na wia -

nia wy sił ków. Roz wi jaj my je go sa mo dziel -

ność – nie wy rę czaj my go w co dzien nych

czyn no ściach. No i nie strasz my ca łym

świa tem, a szko łą w szcze gól no ści!

NAŚLADUJEMY 
RUCHY ZWIERZĄT

Co jest po trzeb ne do tej za ba wy: 

- do bre chę ci

Wy bierz cie się na spa cer. W par ku lub

wle sie za baw cie się wna śla do wa nie zwie -

rząt. Ma sze ruj cie jak bo cia ny. Po tem idź -

cie jak mi sie. Wy myśl cie in ne zwie rzę ta

do na śla do wa nia. Po każ cie jesz cze raz bo -

cia ny – tym ra zem zbie ra ją się do lo tu. Po -

bie gnij cie ka wa łek, po ru sza jąc ra mio na -

mi. Na ry suj cie na ścież ce pa ty kiem dłu -

gą li nię i spró buj cie wzdłuż niej przejść.

Ta li nia mo że być mo stem, któ rym prze -

pra wi cie się na dru gi brzeg rze ki. Trze ba

bar dzo uwa żać, że by nie wpaść do wo dy.

Kie dy już prze pra wi cie się przez rze kę,

na śla duj cie, jak ska czą wró bel ki – wmiej -

scu, do przo du, do ty łu, wbok, wo kół włas -

nej osi. Ro zej rzyj cie się wko ło, mo że za -

u wa ży cie ja kieś praw dzi we wró bel ki. Po -

ob ser wuj cie je. Cie ka we, kto bę dzie bar -

dziej zmę czo ny po ta kim spa ce rze? 

Dziec ko, któ re kończy
przedszkole i rozpoczyna naukę
w klasie 1: 

•jest spraw ne fi zycz nie, po tra fi na -
śla do wać ru chy

UGNIA TA MY KU LE DO KRĘ GLI

Co jest po trzeb ne do tej za ba wy:

- ga ze ty

- kil ka pla sti ko wych bu te lek

Prze czy ta ną ga ze tę po dziel cie na kar tki.

Z każ dej kar tki zrób cie ku le. Ugnia taj cie

ku le naj pierw jed ną rę ką (pra wą po tem

le wą), póź niej obie ma rę ka mi. Ku la mi

mo że cie rzu cać do ce lu. Mo że cie też za -

grać w do mo we krę gle. Wy star czy zgro -

ma dzić kil ka pla sti ko wych bu te lek. Usta -

wić je jed na obok dru giej, a po tem z usta -

lo ne go miej sca (w od leg ło ści oko ło 1,5

me tra od bu te lek) rzu caj cie ku la mi z ga -

zet, tak aby strą cić jak naj wię cej bu te lek.

Dziec ko na po cząt ku li czy bu tel ki. Po

każ dym rzu cie usta la, ile bu te lek na dal

stoi, a ile uda ło się strą cić. Ko mu uda ło

się strą cić naj wię cej bu te lek?

Dziec ko, któ re koń czy przed -
szko le i roz po czy na na u kę
w kla sie I:

•ma spraw ne rę ce, po tra fi zgnieść
kar tkę, po tra fi wy zna czać wy nik odej -
mo wa nia, po ma ga jąc so bie li cze -
niem obiek tów

WSKAZUJEMY, 
CO SIĘ ZMIENIŁO

Co jest po trzeb ne do tej za ba wy: 

- róż ne przed mio ty

Usiądź cie obok sie bie. Po staw cie przed

so bą w sze re gu trzy przed mio ty. Za pa -

mię taj cie, w ja kiej sto ją ko lej no ści. Dziec -

ko od wra ca się, a Ty za mień miej sce

dwóch przed mio tów. Dziec ko ma wska -

zać, któ re przed mio ty prze sta wi łeś i usta -

wić je tak, jak by ło na po cząt ku. Te raz Ty

się od wra casz, a dziec ko zmie nia miej -

sca mi przed mio ty. Je że li dziec ko ra dzi

so bie z trze ma przed mio ta mi, zwiększ

ich licz bę. Mo żesz też za mie niać miej -

sce trzech przed mio tów. Cie ka we, kto

w tej za ba wie bę dzie lep szy: ty czy dziec -

ko?

Dziec ko, któ re koń czy przed -
szko le i roz po czy na na u kę
w kla sie I:

•po tra fi uważ nie pa trzeć oraz wska -
zać, co się zmie ni ło wukła dzie przed -
mio tów

WSKAZUJEMY PRAWĄ
I LEWĄ STRONĘ CIAŁA

Co jest po trzeb ne do tej za ba wy:

- frot ki

Usiądź obok dziec ka. Za łóż cie na pra -

we rę ce frot ki. Po ma chaj cie pra wy mi

rę ka mi. Pod rap cie się po gło wie le wy -

mi rę ka mi (czy li ty mi, na któ rych nie

ma fro tek). Chwyć cie pra wą rę ką pra wą

sto pę, te raz le wą rę ką le wą sto pę. Pra -

wą rę ką pod rap cie się po le wym ko la -

nie, a po tem le wą rę ką po pra wym ko -

la nie.

Dziec ko, które kończy
przedszkole i rozpoczyna naukę
w klasie I:

•po tra fi roz róż nić stro nę pra wą i le -
wą, okre ślić kie run ki i usta lić po ło -
że nie obiek tów w sto sun ku do włas -
nej oso by

DO KAŃ CZA MY SŁO WA

Co jest po trzeb ne do tej za ba wy:

- ksią że czki z ob raz ka mi

Oglą daj cie ilu stra cje wksią żecz ce. Znajdź

na nich obiek ty, któ rych na zwy skła da ją

się z dwóch sy lab (np. pie sek, pani, ra dio,

ko za). Za cznij sło wo, a dziec ko je koń -

czy i po ka zu je ob ra zek. Mo że cie za mie -

nić się ro la mi (oczy wi ście dziec ko nie

wy szu ka wy ra zów dwu sy la bo wych, za -

pew ne znaj dzie ta kie ob raz ki, któ re mu

się po do ba ją).

Dziec ko, któ re koń czy przed -
szko le i roz po czy na na u kę
w kla sie I:

•po tra fi uważ nie słu chać, po dzie lić
pro ste wy ra zy na sy la by

Przykłady zabaw z książki 
„40 ZABAW I JEDEN WIERSZ. 

DLA SZEŚCIOLATKÓW 
I ICH RODZICÓW”.

M. Lisicki, M. Skura 
(publikacja w przygotowaniu) 

Edu ka cja po lo ni stycz na

Edu ka cja ma te ma tycz na

Edu ka cja ar ty stycz na

Ję zyk ob cy 
i za ję cia kom pu te ro we

Edu ka cja przy rod ni cza

Zgod nie z pod sta wą pro gra mo wą dziec ko w I kla sie bę dzie uczy ło się

• wszyst kich li ter al fa be tu
• czy ta nia i ro zu mie nia pro stych krót kich tek stów
• pi sa nia pro stych, krót kich zdań
• co to jest wy raz, gło ska, li te ra, sy la ba, zda nie
• wy po wia da nia się 
• wier szy ków, pio se nek itp. 

• okre śla nia kie run ków i do strze ga nia sy me trii 
• li cze nia (tak że wspak) do 20 oraz za pi sy wa nia licz by cyf ra mi do 10
• spraw ne go do da wa nia i odej mo wa nia do 10 oraz za pi sy wa nia tych dzia łań
• roz wią zy wa nia pro stych za dań z tre ścią
• do ko ny wa nia po mia rów dłu go ści, cię ża ru, ob ję to ści 
• okre śla nia cza su i ko rzy sta nia z ka len da rza
• do ko ny wa nia pro stych ob li czeń pie nięż nych

• wy ra ża nia swo ich emo cji w róż no rod nych for mach pla stycz nych
• wy ko ny wa nia pro stych ilu stra cji do usły sza ne go opo wia da nia, baj ki 
• wy ko ny wa nia pro stych rek wi zy tów do ma łych form te a tral nych
• śpie wa nia
• od twa rza nia pro stych dźwię ków na in stru men tach mu zycz nych

• re a go wa nia na pro ste po le ce nia w ob cym ję zy ku
• na zy wa nia obiek tów w naj bliż szym oto cze niu
• po słu gi wa nia się kom pu te rem 

• pro wa dze nia pro stych ob ser wa cji w na tu ral nym śro do wi sku 
• za kła da nia pro stych ho do wli 
• do ku men to wa nia pro wa dzo nych ob ser wa cji



Dodatek informacyjno-promocyjny
do Gazety Wyborczej OŚWIATOWE ABC 25 maja 2012

l
l
l

Dodatek przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w dodatku

SPRAWDŹ, KIEDY 
TWOJE DZIECKO MOŻE 

PÓJŚĆ DO SZKOŁY? 

RODZICE PYTAJĄ

Obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich został

przesunięty na 1 września 2014 r. Jeszcze przez najbliższe

dwa lata, w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014, to

rodzice będą decydowali o tym, czy ich 6-letnie dziecko

rozpocznie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej

czy też będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne.

Ten okres przejściowy dotyczy zatem dzieci urodzonych

w latach 2006 i 2007. 

Czy muszę zapisać dziecko
do szkoły podstawowej
najbliżej miejsca naszego
zamieszkania, czy mogę
wybrać inną szkołę? 
Ro dzi ce mo gą za pi sać dziec ko do wy bra -

nej przez sie bie szko ły pod sta wo wej. Mu -

szą jed nak pa mię tać otym, że do kla sy pier -

wszej szko ły pod sta wo wej pro wa dzo nej

przez gmi nę przyj mu je się wpier wszej ko -

lej no ści (z urzę du) dzie ci za miesz ka łe wob -

wo dzie da nej szko ły pod sta wo wej. Na wnio -

sek ro dzi ców – dzie ci za miesz ka łe po za

ob wo dem da nej szko ły pod sta wo wej mo -

gą być przy ję te, je że li dy rek tor szko ły dys -

po nu je wol ny mi miej sca mi.

W jakiej szkole 6-letnie
dziecko może rozpocząć
realizację obowiązku
szkolnego?
Obo wią zek szkol ny dziec ko speł nia przez

uczęsz cza nie do szko ły pod sta wo wej – pu -

blicz nej (pro wa dzo nej prze de wszyst kim

przez gmi ny, ale też mi ni ster stwa i in ne

jed nost ki praw ne) lub nie pub licz nej. Szko -

ły pu blicz ne mu szą speł niać na stę pu ją ce

wa run ki:

1) prze pro wa dzać re kru ta cję uczniów

w opar ciu o za sa dę po wszech nej do -

stęp no ści; 

2) za pew niać bez płat ne na u cza nie w za -

kre sie ra mo wych pla nów na u cza nia;

3) za trud niać na u czy cie li po sia da ją cych

wy ma ga ne kwa li fi ka cje;

4) re a li zo wać pro gra my na u cza nia

uwzględ nia ją ce pod sta wę pro gra mo -

wą kształ ce nia ogól ne go oraz ra mo -

wy plan na u cza nia;

5) re a li zo wać usta lo ne przez mi ni stra za -

sa dy oce nia nia, kla sy fi ko wa nia i pro -

mo wa nia uczniów oraz prze pro wa dzać

eg za mi ny i spraw dzia ny.

Wszyst kie szko ły pod sta wo we nie pub licz -

ne mu szą jed no cześ nie mieć upraw nie nia

szko ły pu blicz nej, czy li speł niać wa ru nek

3, 4 i 5.

NAUCZYCIELE O PRACY Z 6-LATKIEM
Pra ca z sze ścio lat kiem to zde cy do wa nie

wię cej na u ki przez ruch i za ba wę, wię cej

za jęć roz wi ja ją cych spraw ność ma nu al -

ną, wię cej pra cy w pa rach i gru pach (dzie -

ci to bar dzo lu bią), bar dzo in dy wi du al ne

po dej ście, do pa so wa nie tem pa pra cy do

moż li wo ści dziec ka, niena ci ska nie, bo to

wy wo łu je od wrot ny sku tek. Trze ba dla

tych dzie ci być też tro chę ma mą – one te -

go jesz cze bar dzo po trze bu ją, cza sa mi

przy tu le nia, cza sa mi po gła ska nia i wspar -

cia. 

Podczas pracy w grupach trzeba dziećmi

pokierować, kiedy dobierają się w zespoły.

One kochają taką aktywność i dużo więcej

wynoszą z pracy w parach i grupach niż

kiedy pracują samodzielnie.

NAUCZYCIELKA KLASY I SP NR 217 W WARSZAWIE

Dzie ci są bar dzo ak tyw ne, cie ka we świa -

ta: cho dzi my na spa ce ry, jeź dzi my na

wy cie czki. Chęt nie po dej mu ją dzia ła -

nia zwią za ne z ak tyw no ścią ru cho wą.

Uczest ni czą w za ję ciach spor to wych,

bar dzo lu bią ta niec. Wy ko nu ją pra ce

pla stycz ne. Pod czas za baw do wol nych

chęt nie do ko nu ją włas nych wy bo rów. 

NAUCZYCIELKA KLASY I SP NR 1 W EŁKU

SZEŚCIOLATKI
W POLSKIEJ SZKOLE

SĄ OD DAWNA 
Przy szko łach pod sta -

wo wych od lat pro wa -

dzo ne są od dzia ły

przed szkol ne dla dzie -

ci sze ścio-, a obec nie

rów nież pię cio let nich.

Dzie ci te do sko na le

fun kcjo nu ją wśro do -

wi sku szkol nym, roz -

wi ja ją się pod opie ką

wy kwa li fi ko wa nych

na u czy cie li, ko rzy sta -

ją zba zy dy dak tycz nej

szko ły oraz ofer ty za -

jęć po za lek cyj nych,

ba wią się ze star szy mi

dzieć mi w świet li cy

szkol nej ina pla cu za -

baw. 

Wie lu spoś ród już dziś

do ro słych osób, roz po -

czy na ło na u kę wkla sie

pier wszej właś nie

w wie ku 6-lat. Pol skie

pra wo oświa to we da wa -

ło wcześ niej ta ką moż -

li wość po uzy ska niu od -

po wied nich za świad -

czeń z po rad ni psy cho -

lo gicz no-pe da go gicz -

nej. Młod si ucznio wie

uczy li się ra zem ze swo -

i mi star szy mi o rok ko -

le ga mi, zpo wo dze niem

do rów nu jąc im, a czę -

sto na wet wy prze dza jąc

w opa no wa niu szkol -

nych umie jęt no ści. By -

ło ich w każ dym rocz -

ni ku kil ka ty się cy, sta -

no wi li zwy kle oko ło 

1 pro cen ta wszyst kich

uczniów. 

O SZEŚCIOLATKU
W INTERNECIE

Oś ro dek Roz wo ju Edu ka cji za chę ca ro dzi ców za -

in te re so wa nych te ma tem roz po czy na nia edu ka cji

szkol nej sze ścio lat ków do za poz na nia się ze stro -

ną in ter ne to wą „Sze ścio la tek wszko le” www.6la -

tek.ore.edu.pl. Na stro nie tej znaj du ją się m.in. ar -

ty ku ły, opi nie eks per tów, przy kła dy prak tyk z in -

nych kra jów oraz naj czę ściej za da wa ne py ta nia

i for mu ło wa ne wąt pli wo ści ro dzi ców wraz z od -

po wie dzia mi. Za pra sza my Pań stwa tak że do za -

da wa nia py tań po przez for mu larz kon tak to wy. 

PRACA W GRUPIE
RÓŻNOWIEKOWEJ

W związ ku z przed łu że niem do

ro ku szkol ne go 2014/2015 okre -

su, w któ rym ro dzi ce po dej mu ją

de cy zję o roz po czę ciu przez dziec -

ko na u ki w szko le, w kla sach pier -

wszych szkół pod sta wo wych bę dą

uczy ły się rów no cześ nie dzie ci sze -

ścio- i sied mio let nie. W szko łach

bę dą two rzo ne za rów no kla sy jed -

no rod ne wie ko wo, jak i róż no wie -

ko we. 

Na u czy ciel kla sy róż no wie ko wej tak

or ga ni zu je pra cę pod czas za jęć edu -

ka cyj nych, aby star si ucznio wie po -

ma ga li młod szym, amłod si – uczy -

li się od star szych. Do świad cze nia

wska zu ją, iż dzie ci uczą się od sie -

bie wza jem nie szyb ciej, ła twiej

i chęt niej – niż od do ro słych. Dzię -

ki te mu u dzie ci star szych wzra sta

sa mo o ce na i od po wie dzial ność,

a młod si szyb ciej się roz wi ja ją, do -

rów nu jąc star szym ko le gom. Po kil -

ku mie sią cach nie wi dać du żych róż -

nic po mię dzy ich po zio mem. 

Przy kła dy roz wią zań, sto so wa nych

przez na u czy cie la w kla sie róż no -

wie ko wej: 

•pra ca z po dzia łem na gru py, 
•sto so wa nie kart pra cy z za da -
nia mi do wy bo ru przez ucznia, 

•róż ni co wa nie prac do mo wych, 
•wpro wa dze nie do co dzien nej
prak ty ki szkol nej gier, za baw
dy dak tycz nych, ła mig łó wek itp. 

Me to dy pra cy w kla sach róż no -

wie ko wych zwy kle są róż no rod -

ne, uroz ma i co ne i do sto so wa ne do

moż li wo ści dzie ci. Na u czy cie le

sze ścio lat ków naj czę ściej do bie -

ra ją ta kie me to dy, któ re poz wo lą

dzie ciom na za ba wę i ucze nie się

po przez dzia ła nie. Na u czy cie le

wy ko rzy stu ją do na u ki plan szo -

we gry dy dak tycz ne, w tym two -

rzo ne przez dzie ci, opo wie ści za -

chę ca ją ce do ucze nia się, np. o bli -

skim dziec ku bo ha te rze dziel nie

po ko nu ją cym prze szko dy, ele -

men ty dra my – od gry wa nie ról

i dia lo gów, za ba wy ru cho we i mu -

zycz ne. 

Gdzie szukać dodatkowych informacji 
na temat edukacji dzieci sześcioletnich? 

Przy podejmowaniu decyzji warto: 

W jakim wieku rozpoczynają naukę w I klasie dzieci 
w innych krajach europejskich?

• u pracowników samorządów gminnych, którzy zarządzają edukacją
i dobrze znają specyfikę Państwa najbliższego otoczenia. 

• na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji znajdują się specjalnie
przygotowane dla Państwa przez ekspertów informacje dotyczące
funkcjonowania dziecka sześcioletniego w szkole i przedszkolu 

www.6latek.ore.edu.pl

• za py tać na u czy cie la dziec ka
w przed szko lu o to, w ja kim stop -
niu opa no wa ło umie jęt no ści 
wy ma ga ne na za koń cze nie
wychowania przed szkol nego 

• od wie dzić wy bra ną szko łę i po -
roz ma wiać z na u czy cie la mi, któ -

rzy za kil ka mie się cy mo gą stać
się wy cho waw ca mi Pań stwa
dzie ci oraz z ro dzi ca mi naj młod -
szych uczniów, któ rzy już uczęsz -
cza ją do tej szko ły – za py tać ich
o wra że nia na te mat wa run ków
na u ki.  

Przy po mi na my:
• od ro ku szkol ne go 2009/2010 dzie ci 

6-let nie zy ska ły moż li wość na u ki wpierw -
szej kla sie bez spe cjal nych, wy ma ga -
nych wcześ niej za świad czeń.

• w tym sa mym ro ku za czę ła obo wią zy -
wać no wa pod sta wa pro gra mo wa,
uwzględ nia ją ca moż li wo ści i po trze by
edu ka cyj ne dzie ci sze ścio let nich. Tę sa -
mą pod sta wę, przy go to wa ną dla sze -
ścio lat ków re a li zu ją dzie ci, któ rych ro -
dzi ce za pi sa li do klas pier wszych w wie -
ku lat sied miu.

• dziec ko roz po czy na ją ce na u kę szkol ną
ja ko 6-la tek, prze cho dząc ko lej ne eta -
py edu ka cji bę dzie re a li zo wa ło rów nież
no wą pod sta wę pro gra mo wą do sto so -
wa ną do swo ich moż li wo ści. Wszel kie pra wa, w tym Au to ra i Wy daw cy, za strze żo ne. 

Ja kie kol wiek dal sze roz po wszech nia nie ar ty ku łów za bro nio ne.

www.6latek.ore.edu.pl
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