
 

Szanowni Państwo, 

 

Dziękuję Państwu za udział w spotkaniu rekrutacyjnym w naszej szkole. 

Mam nadzieję, że nie przestraszyłem Was zanadto i że udało mi się wyjaśnić zasady naszej 

rekrutacji. Głównym zamiarem było jednak podpowiedzieć Państwu, jak w domu wspomagać 

rozwój tych umiejętności dziecka, które są szczególnie ważne w momencie rozpoczęcia 

edukacji szkolne i będą potrzebne do egzaminu w marcu. 

 

Raz jeszcze przypomnę, że okres między 6 a 7 rokiem życia to czas bardzo dużych przemian 

sferze umysłowej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej Waszych dzieci. Gotowość i chęć 

do pójścia do szkoły ma szansę przekształcić się wówczas w dojrzałość szkolną. Matka natura 

wykona część pracy bez naszej pomocy. Druga część wymaga Waszego zaangażowania, 

systematycznej, spokojnej pracy z dzieckiem, poświęcania mu czasu. To jak pakowanie 

walizki. Co włożycie to w pierwszej klasie tam będzie. Kolejnym ważnym powodem do pracy 

z dzieckiem jest „egzamin” rekrutacyjny. Tak już jest, że liczna grupa rodziców zwraca się 

w stronę szkół niepublicznych uznając, że atmosfera, jakość edukacji, program i sposób ich 

działania bardziej odpowiada Waszym oczekiwaniom niż oferta szkół publicznych. Wbrew 

pozorom na Mokotowie i bliskiej okolicy liczba miejsc w szkołach niepublicznych jest dość 

ograniczona. To powoduje, że szkoły organizują egzaminy i na ich podstawie przyjmują dzieci, 

które wykazują dojrzałość szkolną często mierzoną przez pryzmat konkretnych umiejętności 

takich jak czytanie, rozumowanie, liczenie czy umiejętności graficzne. Zwracaj też dużą uwagę 

na sposób zachowania ucznia. Od lat otwarcie informujemy o zakresie egzaminu a także o tym, 

co robić, aby się do niego jak najlepiej przygotować. Warto wspomnieć, że egzamin 

rekrutacyjny w większości szkół niepublicznych wygląda podobne jak u nas. Przypomnę zatem 

na czym nam będzie najbardziej zależeć. 

 

Czytanie. Ta najważniejsza umiejętność na pierwszym etapie nauki, gdyż pozwala 

na wdrażanie dziecka do samodzielnej pracy zarówno w szkole, jak i w domu. Czytanie rozwija 

słownictwo, umiejętność wypowiadania się, pisania twórczego, zrozumienia poleceń – jest 

kluczową umiejętnością w całej dalszej edukacji. Czytanie rozwija także umiejętność 

koncentracji u dziecka. Aby dziecko potrafiło i chciało czytać, potrzebna jest systematyczna 

praca w domu i dobry przykład rodziców. Wspomniałem też, że „głowa” dziecka musi dorosnąć 

do czytania, inaczej litery nie będą chciały się „sklejać” w wyrazy, a wyrazy w zdania. Jestem 

przekonany, że zabawę z literami i naukę czytania można zaczynać już u 5-latków. W stosunku 

do 6-latków to jest nasz obowiązek.  

Jak to zrobić? Nie ma jednej recepty. Ja proponuję, aby: jak najwcześniej wprowadzić 

codzienny zwyczaj 15 minut czytania dziecku książki. Ciekawej, dobranej do wieku, 



z obrazkami, najlepiej z dużą czcionką, z czasem warto zachęcać dziecko do odczytywania 

pojedynczych słów, zdań lub małych fragmentów. Wtedy to właśnie budujemy w dziecku 

przekonanie, że czytanie jest: fajne, ciekawe i warto nauczyć się czytać samemu. 

W następnych krokach bawimy się literami. Poznajemy ich kształty: wylepiając, kolorując, 

rysując po śladzie. Każda litera to może być praca plastyczna z obrazkami, np. L – a obok 

narysowana lalka, lis, las itd. Układamy wyrazy, sylaby, pokazujemy „strukturę” słów 

używając ruchomego alfabetu. Najlepiej robić to manipulując klockami lub kartonikami. 

Od tego już tylko krok do zabawy w odczytywanie pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. 

Przeznaczcie na taką pracę 10-15 minut codziennie, a efekty będą zdumiewające. Ważne, aby 

na początku pracować w obrębie 23 podstawowych liter – bez zmiękczeń i dwuznaków. 

A potem już z górki, czyli zabawa w czytanie fragmentów tekstu. Oczywiście ważna jest 

motywacja, nagrody i Wasze pochwały. Pracujcie intuicyjnie, wytrwale, systematycznie. 

Nauka czytania to proces. Na początku trudny, ale z każdym dniem coraz przyjemniejszy. 

Na koniec dodam, że jeszcze 10 lat temu program „zerówki” obejmował naukę czytania 

i nikogo to nie dziwiło, że w pierwszej klasie dzieci rozwijają i doskonalą umiejętność, którą 

nabyły w domu i przedszkolu. 

 

Liczenie w zakresie 10. To kolejna umiejętność, która jest absolutnie „w zasięgu” 

zerówkowiczów. Wymaga jednak ćwiczeń w formie zabawy oraz pewnej minimalnej wiedzy 

o uczeniu matematyki ze strony dorosłych. 

Ucząc swoje dziecko liczenia pamiętajmy, że zanim przejdzie do operacji na cyfrach i liczbach, 

potrzebuje fazy manipulowania konkretami, czyli liczenia samochodzików, piesków, guzików, 

klocków itp. Aby zrozumieć, czy 6 to więcej niż 4, dziecko potrzebuje zobaczyć, dotknąć 

6 kasztanów i porównać je z kupką, w której leżą tylko 4. Zabawa w matematykę jest wszędzie 

wokół nas, wystarczy sięgnąć: podaj mi, proszę, 3 marchewki i 2 ziemniaki. Policz to razem. 

Dodaj 1 pietruszkę. A teraz ze wszystkiego ugotujemy zupę. Nalej 5 kubków wody do garnka, 

itd. 

Wspaniałą pomocą są gry planszowe: „Chińczyk”, „Pędzące żółwie”, „Grzybobranie” i inne. 

Potem wystarczy wprowadzić graficzne znaki cyfr, tak jak w przypadku liter. Następnie 

wytłumaczyć, że 2 i 3 to 5, a jak użyjemy specjalnych znaków, to nauczymy się szyfru 

matematycznego 2 + 3 = 5 i gotowe. Teraz tylko ćwiczyć sprawność rachunkową bawiąc się 

w matematyczne zagadki.  

Na koniec – nie oczekujmy, że dziecko od razu będzie dodawać i odejmować w pamięci. To jest 

trudne. Głowa musi do tego dorosnąć i dlatego część dzieci długo pomaga sobie palcami. 

 

Mała motoryka, czyli szlaczki, wycinanki i rysowanie. Nuda. Ja jestem dysgrafikiem, zawsze 

bazgrałem, więc rozumiem swoje dziecko…mówią czasem dorośli. 

Otóż, drodzy Rodzice, proszę zmienić sposób myślenia. Rysowanie, wycinanie, wydzieranie, 

lepienie z plasteliny, przyklejanie, kolorowanie, budowanie z drobnych klocków, nawlekanie 

na nitkę, szycie –jest fajne!  I twórcze. Rozwija i przygotowuje rękę do nauki pisania. 

Potrzebny jest tylko Wasz zapał, zaangażowanie, pomoc i czas. 

A szlaczki będą piękne, gdy najpierw „uruchomicie” rękę, która jest sztywna, drewniana i się 

nie słucha właściciela. 



Raz jeszcze podkreślę – szlaczki to jedynie element wielkiej plastycznej zabawy, która rozwija 

małą motorykę 

 

Omówiłem 3 ważne umiejętności szkolne, jednak nie znaczy to, że inne sprawy są mniej 

istotne. 

Mam tu na myśli rozwój społeczny i emocjonalny dziecka. Nie będę tu proponował „złotych 

rozwiązań”. Każdy z nas robi to inaczej, zgodnie ze swoimi przekonaniami i wartościami. 

Z naszych doświadczeń wynika, iż w szkole najlepiej czują się dzieci, które potrafią przyjąć 

i respektować zasady, są otwarte, koleżeńskie, zgodne w zabawie, potrafią się dzielić z innymi, 

są „samoobsługowe”, wiedzą, że obowiązki trzeba wypełniać, potrafią się skupić, posprzątać 

w swoich rzeczach, są odważne i chętne do działania. 

Oczywiście, mamy pełną świadomość, że to wszystko nie jest takie łatwe, ale próbować trzeba. 

Trzymamy za Was kciuki. 

Nadchodzące jesienno-zimowe miesiące to dobry czas na domowe zabawy w szkołę. 

 

Jednocześnie pragnę poinformować, że spotkania rekrutacyjne w naszej szkole odbędą się 

16 i 23 marca 2019 r. Wkrótce otrzymacie Państwo zaproszenia. 

 

Pozdrawiam jesiennie. 

 

 

Jacek Chmiel 

 

Warszawa, 20.10.2018 r. 


