„Aktywny Sześciolatek w pierwszej klasie”- informacje dodatkowe
W dzisiejszych czasach dzieci szybciej osiągają tzw. „dojrzałość szkolną” i w większości są
gotowe do podjęcia nauki. W wieku sześciu lat dziecko jest zaciekawione otaczającą
go rzeczywistością, ma chęć poznawania świata, z łatwością podejmuje nowe wyzwania. Nauka
nowych rzeczy jest dla niego przyjemnością, a jeśli proces edukacyjny jest dobrze
zorganizowany, nie traktuje jej jako przymusu.
Z prowadzonych badań wynika, że dzieci, rozpoczynające rok wcześniej swą przygodę
z edukacją szkolną mają szansę być lepiej rozwinięte niż ich rówieśnicy, a ich potencjał
umysłowy może być efektywniej wykorzystany. Aby dziecko prawidłowo rozwijało się
intelektualnie potrzebuje bodźców, które skłonią go do podjęcia wysiłku. Szkoła realizująca ten
projekt jest w stanie dzieciom to umożliwić.
Czytając, pisząc czy rozwiązując zadania w sytuacjach szkolnych, dziecko szybciej rozwinie
swoje zdolności. Stanie się bardziej dojrzałe emocjonalnie, usamodzielni się, będzie bardziej
odważne i pewne siebie. Łatwiej poradzi sobie z nawiązywaniem kontaktu z innymi ludźmi.
Zarówno z rówieśnikami jak i starszymi od siebie. Nie chodzi też o to, żeby dzieci zmuszać
do nauki, ale żeby nie hamować ich naturalnej ciekawości, aby pokazywać im świat, a nie
go zasłaniać.
Z czym spotka się Sześciolatek w pierwszej klasie:
1. Dziećmi zaopiekują się nie tylko odpowiednio przygotowani do pracy z dzieckiem
sześcioletnim nauczyciele, ale również grupa specjalistów z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
2. Sześciolatek rozpoczynając naukę w pierwszej klasie nie musi umieć czytać, pisać i liczyć,
będzie nabywał te umiejętności etapami.
3. O tym kiedy i ile będą trwały poszczególne zajęcia zdecyduje nauczyciel, na podstawie
możliwości dzieci.
4. Organizacja zajęć będzie uwzględniała potrzeby rozwojowe aktywnych sześciolatków
(kreatywne wykorzystywanie przestrzeni szkolnych i zapewnienie dzieciom swobody,
czasu na ruch i aktywne działania edukacyjne).
5. Dzieci będą mogły rozwijać swoje talenty i zainteresowania podczas różnorodnych zajęć
dodatkowych.
6. Praca świetlicy jest dostosowana do różnych aktywności i potrzeb rozwojowych dzieci
sześcioletnich, działania nauczycieli świetlicy będą skorelowane z działaniami nauczycieli
uczących w klasie.
7. Sześciolatki będą uczyły się samodzielności i odpowiedzialności za siebie i za innych
uczestnicząc w atrakcyjnych programach edukacyjnych.

