
Wybicie z progu, czyli o rozpoczęciu nauki w klasie IV.  

 

Nauka w klasach I-III jest mostem łączącym przedszkolny czas zabawy i niefrasobliwości z 

„poważną” edukacją prowadzoną w klasach IV-VI. Wasze pociechy zbliżają się właśnie do 

końca tej kładki. Ale przecież nasze dzieci z klasy III to już prawdziwi uczniowie, którzy 

wszystko wiedzą o szkole- niektórzy są w niej przecież od samego początku…., osiągają 

wspaniałe wyniki w nauce, więc bez obaw oczekują przejścia do klasy IV. Przejście do 

drugiego etapu nauczania, do klasy czwartej jest dla dziecka momentem bardzo ważnym, 

radosnym, ale i trudnym.  Aby mu to ułatwić warto zastanowić się czym różni się ten nowy 

etap nauki od dotychczasowego? Zmienia się sposób nauczania i jego organizacja- pojawiają 

się nowe przedmioty, każdy prowadzony przez innego nauczyciela i w osobnej sali, 

wymagania stawiane uczniom, zasady oceniania. Sprawy wychowawcze przejmuje inny 

nauczyciel – wychowawca, nie ma już „naszej pani”, niekwestionowanego autorytetu 

dziecka.  Dzięki temu, że cały tydzień większość godzin dydaktycznych realizowała jedna 

nauczycielka, nie tylko uczniowie pozostawali pod jej wpływem, ale i ona znała ich. Dziecko 

też wiedziało, czego nauczyciel wymaga, jaki ma styl pracy, na co zwraca uwagę. Nowi 

nauczyciele różnią się od siebie sposobem bycia, poczuciem humoru, oczekiwaniami w 

stosunku do dzieci, co może powodować stres, utratę poczucia bezpieczeństwa do chwili, 

gdy nie poznamy się, nie nabierzemy wzajemnego zaufania. 

Na dodatek już w klasie III, a ze wzmożoną siłą w klasie IV, pojawiać się mogą nowe 

autorytety, tym razem wyłaniające się ze środowisk rówieśniczych. Nasze dziecko może czuć 

się zagubione, bezradne tak, jakby po raz pierwszy poszło do szkoły. Wszystko dookoła się 

zmienia, pozostaje jednak to samo dziecko, które tak chętnie uczyło się i osiągało sukcesy. 

Jak pomoc dziecku odnaleźć się w nowej dla niego rzeczywistości szkolnej? Ważne są 

wzajemne rozmowy nie tylko o stopniach i zadanych lekcjach, ale o uczuciach dziecka, o tym 

jak i z kim spędziło dzisiejszy dzień.   

W wyniku reformy edukacji zmniejszono dysproporcje między tempem kształcenia w kl. I-III a 

IV-VI, ale całkowicie ich nie wyeliminowano. Warto więc wspierać nasze dzieci w 

uzupełnianiu wiedzy i umiejętności, które wyniosły kończąc klasę III.   W klasie IV dziecko 

zacznie otrzymywać oceny w formie stopni, nie oceny opisowe. Nasze dziecko dopiero 

zaczyna tak być oceniane. Nie dziwmy się, że początkowo nie będzie jeszcze znało 

konsekwencji cząstkowych stopni i ich wpływu na np. ocenę końcową z danego przedmiotu. 



Początek klasy IV to również trudny dla dzieci czas ze względu na zmiany zachodzące w ich 

rozwoju. Wchodzą one bowiem w okres dojrzewania, staja się podatne na gwałtowne 

zmiany nastroju i przykre doznania emocjonalne. Ważne jest też, by umiały nawiązać i 

podtrzymywać pozytywne stosunki z otaczającymi ich ludźmi, gdyż dzięki temu staną się 

bardziej odporne na różne codzienne przykrości i niepowodzenia. 

 

Widzimy wiec, że czas przejścia ucznia z klasy III do klasy IV, jest dla niego istotnym progiem 

szkolnym. Wierzę w to, iż ten próg uda nam się wspólnie łatwo pokonać, jak pokonaliśmy już 

wiele schodków w edukacji naszych dzieci.  

Aby ułatwić przekraczanie tego progu podjęliśmy wraz z panią pedagog, wychowawcą oraz 

nauczycielami klas starszych szereg działań, m.in. comiesięczne spotkania mające na celu 

„oswojenie” dzieci  z nowinkami, jakie je czekają w klasie IV, nauczenie radzenia sobie ze 

stresem, budowania własnej wartości itp.  

Do tej pory odbyły się następujące spotkania: 

Jakie zmiany czekają nas w klasie IV.( plan lekcji, zeszyty, wędrowanie między salami)- październik 

Po co nam stres? -listopad 

Sposoby radzenia sobie ze stresem.-grudzień 

Nowi nauczyciele- jacy będą ? -luty 

A przed nami jeszcze: 

Budowanie poczucia własnej wartości.-marzec 

Jak funkcjonuje szkoła? ( statut szkoły, regulaminy, minister edukacji, dyrektor szkoły inni pracownicy 

szkoły)-kwiecień 

Asertywność- sztuka odmawiania.-maj 

Metody skutecznego uczenia się.( wybrane metody)-czerwiec 

Ponadto uczniów klasy III w semestrze II raz w miesiącu odwiedzać będą nauczyciele z klas 

IV-VI uczący wiodących przedmiotów- języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, aby 

poznać dzieci , dać się poznać im, przybliżyć tematykę swoich zajęć.  

 

W maju odbędzie się „konferencja prasowa”,  na którą uczniowie klasy III zaproszą uczniów 

klasy IV, by postawić ich w krzyżowym ogniu pytań o wszystko, co dotyczy klasy IV. 

 



Słownik języka polskiego definiuje słowo PRÓG  jako «przeszkodę utrudniającą osiągnięcie 

jakiegoś celu», ale ja wolę definicję z  lekkoatletyki i narciarstwa: próg- czyli „belka, z której 

zawodnik odbija się do skoku”.  

Wspaniałego, zwycięskiego lotu naszym Inspiracyjnym dzieciom i Państwu z całego serca 

życzę,  

Sylwia Sierzputowska , psycholog szkolny 


