
                    Przekroczenie progu nauczania III i IV klasy 

 
 
Drodzy Rodzice 

Pragnę zwrócić uwagę na ten istotny moment w życiu Waszego dziecka. 

Do tej pory Waszymi dziećmi opiekował się jeden nauczyciel. Znał doskonale Wasze dzieci, ich 

słabe i mocne strony. Uczył on najważniejszych przedmiotów, nie ujmując rangi przedmiotom 

takim jak plastyka, muzyka, języki obce, wychowanie fizyczne, które w rozwoju człowieka są 

bardzo istotne i znaczące. 

W pierwszych latach nauki nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej był dla Waszego dziecka osobą 

znaczącą, bardzo ważną. 

Mogliście o tym się przekonać odrabiając prace domowe, gdy chcieliście w dobrej wierze 

podpowiedzieć coś dziecku. Wasze dziecko, to najważniejsze dla Was, mówiło ale pani tak 

powiedziała i tak musi być. 

Kończąc trzecią klasę Wasze dziecko jest już dojrzałym uczniem, znającym szkołę bardzo dobrze. 

Czuje się w swojej szkole pewnie, wie gdzie co się znajduje, kto pełni w niej jaka funkcję, na co 

może sobie pozwolić. 

W czwartej klasie zaczynają się istotne  zmiany. Dzieci zaczynają tworzyć różne grupy formalne i 

nieformalne. Bardzo chcą przynależeć do którejś z nich. Ich liderem nie zawsze jest ta osoba 

najgrzeczniejsza, osiągająca wysokie wyniki w nauce. 

Nauczyciel jak i Rodzic nie jest najważniejszy. Zaczyna się nim stawać grupa rówieśnicza, w której 

On lub Ona przebywa. Żadne dziecko nie chce być odrzucone. Warto dyskretnie obserwować swoje 

dziecko. 

Zaczyna się również typowe nauczanie przedmiotowe. Każdy nauczyciel ma swoje wymagania i 

priorytety w nauczanym przez siebie przedmiocie. Każdy nauczyciel ma swoje zasady 

obowiązujące u niego na lekcjach. Oczywiście, są pewne ogólne kwestie, których przestrzegać 

muszą wszyscy nauczyciele. 

Dzieci muszą się dostosować do tego, tak jak my dorośli w naszej pracy. 

Dzieci czekają porażki edukacyjne i nie tylko. Wasza rolą jako Rodzica będzie wspierać i 

kontrolować ich poczynania. Nie możecie swoich dzieci pozostawić samym sobie. Może się 

wydawać, że są już takie „dorosłe i samodzielne”. Mimo wszystko potrzebują one Waszego 

wsparcia i zainteresowania, a przede wszystkim kontroli z Waszej strony. To są cały czas jeszcze 

małe dzieci. Jeżeli byłoby inaczej, to my dorośli, jesteśmy w takiej sytuacji niepotrzebni. Nadal 

musicie z nimi rozmawiać co się u nich dzieje. Kontrolować ich postępy w nauce. Interesować się 

ich znajomościami. Zadanie jest o tyle ułatwione, gdyż macie nieprzerwany dostęp do dziennika 

elektronicznego. Ułatwia to bardzo kontrolę, jeśli chodzi o postępy w nauce  i zachowaniu. 

Pokazujcie Swojemu ukochanemu dziecku, że się nim interesujecie. Uczęszczajcie na zebrania 

klasowe, czynnie bierzcie udział w życiu szkoły i klasy. 

Kontrolujcie  prace domowe. 

To pomoże Wam jak i waszym dzieciom łagodniej przejść próg III i IV klasy. Dzieci się 

przyzwyczają i dostosują. Wpadną w rytm pracy jaki jest w starszych klasach, przyzwyczają się, a 

potem będzie już tylko lepiej. 

                                                                Wychowawca Waszych Dzieci 

 

 


