Czego należy nauczyć dziecko, zanim
pójdzie do szkoły?
Należy uczyć samodzielności – chodzi nie tylko o kształtowanie umiejętności związanych
z samoobsługą (ubieranie się, mycie, czesanie, dbałość o estetyczny wygląd zewnętrzny), lecz
także o wdrażanie do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań. Dzieci wyręczane
przez rodziców ciągle coś gubią i nie potrafią się zorganizować. Dziecko samodzielne na ogół
dba o własne rzeczy, nie gubi ich i nie rozrzuca.
Uczeniu samodzielności sprzyjają:


















Kształtowanie wytrwałości i systematyczności - należy zwracać uwagę na to, aby
rozpoczęta budowla z klocków lub rysunek został zakończony. Systematyczność
dziecka można kształtować przez przydzielanie mu drobnych obowiązków, które
trzeba wykonywać stałe, np. sprzątanie zabawek, podlewanie roślin itp.
Wzbogacanie wiedzy o świecie, doświadczeń życiowych dziecka, pobudzanie
do działania, rozwijanie spostrzegawczości i myślenia. Należy wzbogacać zasób
słownictwa i pojęć przedszkolaka, odpowiadać na wszystkie zadawane pytania,
w których przejawia się myślenie i ciekawość poznawcza dziecka.
Uczenie prawidłowej wymowy.
Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Przy oglądaniu obrazków, poznawaniu
liter, zwracamy uwagę dziecka na kształty, które różnicują litery. Utrwalamy
położenie poszczególnych przedmiotów (wyżej, niżej, na prawo, na lewo),
organizujemy zabawy, polegające na układaniu całości z kilku elementów.
Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – uczymy dziecko podziału wyrazów na
głoski i sylaby, czytamy bajki i opowiadania. Rozwijanie zainteresowań książką –
czytanie dziecku bajek, pozwala odróżnić dobro od zła, wpływa na tworzenie się
systemu wartości. Wielokrotne czytanie pozwala na pamięciowe opanowanie treści, na
wspólne przeżywanie radości i smutków, rozwija koncentrację uwagi.
Nauka liczenia – dobrze przygotowane do nauki szkolnej dziecko przelicza do 20-u,
oraz dodaje i odejmuje w zakresie 10-u. Aby rozwijać te umiejętności dostarczamy
dziecku różnych przedmiotów do przeliczania.
Usprawnianie ręki dziecka – dziecko musi dużo rysować, malować, sklejać, wycinać,
lepić z plasteliny, wydzierać itp. Ręka nie usprawniona szybko się meczy i boli, nie
pozwala na ładne pisanie i rysowanie. Należy ją usprawniać wykonując ćwiczenia
manualne i grafomotoryczne.
Wpajanie zasad kulturalnego zachowania się, kształtowanie postawy życzliwości
w stosunku do innych kolegów, uczenie dziecka, aby używało zwrotów
grzecznościowych.
Przyzwyczajanie dziecka do stałego rozkładu dnia (zaplanowane godziny snu,
posiłków i zabawy)
Kształtowanie pozytywnej motywacji dziecka do nauki. Należy traktować pójście do
szkoły, jako coś naturalnego. Pamiętać o cechach indywidualnych dziecka, jego
właściwościach rozwojowych, potrzebach i predyspozycjach. Nie straszyć, lecz
opowiadać o swoich przyjemnych wspomnieniach ze szkoły.
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