Jak pomóc dzieciom
przyzwyczaić się do
atmosfery szkolnej
Zadbaj o kilka elementów:
















wzmocnij wiarę dziecka w jego możliwości – wskazuj mu jego mocne strony i zalety, dawaj
pozytywne wzmocnienia
wyjaśnij jak wygląda standardowy dzień w szkole – że jest podział na lekcje i przerwy, że
przed wyjściem do toalety trzeba to zgłosić nauczycielowi, że nie biega się po korytarzu
szkoły czy trzeba zmienić buty na obuwie zamienne
pokaż dziecku, że szkoła to wiele nowości co niekoniecznie oznacza coś negatywnego, to
także ciekawe zajęcia, możliwości nawiązania nowych znajomości, poznania nowych gier i
zabaw
zadbaj o komunikację – naucz dziecko zwrotów grzecznościowych i tego jak rozmawiać;
najlepszą formą nauki jest stosowanie tej samej formy komunikacji wobec dziecka
wyrażaj się o szkole w odpowiedni sposób – nie mów dziecku, że „dobre się skończyło”,
„teraz to zobaczy”, „teraz to już nie będzie zabawy, tylko ciężka praca”, i tego typu – to nie
zbuduje w dziecku chęci do szkoły, za to może się bardzo przyczynić do tego, że będzie
odczuwało lęk
nie wypowiadaj się przy dziecku w negatywny czy lekceważący sposób na temat szkoły czy
jej pracowników – zbudujesz w ten sposób jedynie negatywny jej obraz i lęk lub
spotęgowanie obaw dziecka
jeżeli wiesz, że Twoje dziecko ma trudności z zapamiętywaniem, kup mu specjalny zeszyt lub
notes, to zapisywania czy malowania zadań i poleceń nauczyciela
naucz dziecko by dzieliło się przyborami szkolnymi i było pomocne, jednak by równocześnie
wiedziało, gdzie są granice (dziecko nie musi dzielić się wszystkim)
naucz dziecko by szanowało zarówno swoje rzeczy, jak i rzeczy innych uczniów czy te, które
są własnością szkoły
przypominaj dziecku, by podczas pobytu w szkole, za każdym razem po skorzystaniu z
toalety, jak i przed posiłkiem dokładnie umyło ręce
naucz dziecko, zanim pójdzie do szkoły, adresu zamieszkania i numeru telefonu do rodziców,
miej pewność pamięta swoje imię, nazwisko, adres oraz dane kontaktowe

