
Rady dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie IV 

 

1. Ucz odpowiedzialności zawsze i wszędzie i na każdym kroku. Dziecko 

świadome swoich działań nie będzie się wikłać w sytuacje zagrażające 

jego osobie. 

2. Nie wyręczaj go w uczniowskich obowiązkach (uczysz samodzielności, 

nie    wyręczaj go więc przy każdej okazji, nie odrabiaj za niego lekcji, 

nie pakuj plecaka) 

3. Obserwuj swoje dziecko– wielu trudnościom można zapobiec, gdy 

odpowiednio wcześnie się zareaguje i zapewni pomoc. 

4. Nie ukrywaj istotnych informacji dotyczących dziecka. Zaufaj nowym 

nauczycielom,  dziel się wypracowanymi przez siebie sposobami pracy z 

dzieckiem. Ty znasz je najlepiej, daj szansę nam je poznać. 

5. Trwale i efektywnie współpracuj z wychowawcą – on musi dobrze poznać 

dziecko. Zaufaj nauczycielom, nowemu wychowawcy- oni wiedzą, jak 

zaopiekować się Twoim dzieckiem i zrobią to najlepiej jak potrafią. 

Twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie przy nowej pani tylko wtedy, 

gdy będzie wiedziało, że Ty też jej ufasz! 

6. Mów pozytywnie o szkole, buduj zaufanie do nauczycieli ,rozmawiaj o 

szkole. Rozbudzaj ciekawość, wręcz prowokuj radosne oczekiwanie na 

rozpoczęcie nowego etapu. 

7. Interesuj się postępami dziecka – musisz na bieżąco  korygować jego złe 

nawyki.  

8. Unikaj porównań z kolegami dziecka – Twoje dziecko to przecież ktoś 

wyjątkowy! 

9. Stawiaj wymagania na miarę możliwości swego dziecka. 

10. Sprawdzaj czy ma odrobione lekcje, przepytaj przed klasówką. 

11. Okazuj mu jak najwięcej miłości i akceptacji. 



12. Towarzysz swojemu dziecku w jego emocjach, nazywaj je i akceptuj. 

„Wiem, że się boisz”, „To wymaga odwagi”. Pozwól wyrazić złość i 

negatywne opinie: „Nie lubię pani!”, „Nie lubię Franka!” – dopytaj: „Nie 

lubisz? A dlaczego? Co ci się nie podoba?”. Należy uczyć rozmowy o 

trudnych rzeczach, a nie tylko pocieszać i przekonywać, że „będzie 

dobrze”. 

13. W obecności dziecka lub kiedy może ono słyszeć (rozmowy telefoniczne 

z dziadkami, koleżankami), nie mów o trudnościach w szkole lub swoich 

negatywnych ocenach placówki, lecz akcentuj to, co krok po kroku się 

udaje i co jest pozytywne. 

14. Często chwal swoje dziecko za każdy drobny sukces, motywuj, nagradzaj. 

15. Spędzaj ze swym dzieckiem dużo czasu po południu, pytaj i słuchaj. 

16. Nie używaj zwrotów typu „dasz radę”, „poradzisz sobie”, „nie będzie tak 

źle”. Dziecko zacznie traktować nowy etap edukacyjny jako straszne 

wyzwanie, coś, z czym musi uporać się, a nie jako coś naturalnego. 

17. Szanuj dziecko, jako osobę i nigdy go nie wyśmiewaj. 

18. Akceptuj dziecko i wspieraj je, staraj się zrozumieć jego stres. 

19. Rozwijaj zainteresowania swojego dziecka. 

20. Interesuj się tym, co robi, z kim i gdzie przebywa.  

21. W przypadku większych trudności zwróć się o pomoc do specjalisty i 

naucz dziecko tego, ze ono też może. Po to tu jesteśmy! 

 

Daj szansę swojemu dziecku … 


