
Przekroczenie progu szkolnego dla 6 i 7 letniego dziecka 

 
Przekroczenie progu szkolnego przynosi wielkie zmiany w życiu dziecka. Powoli otwiera się 

przed nim wspaniałe, potężne królestwo wiedzy. Wprowadza je do niego nauczyciel. Jego 

zadaniem jest pomóc dziecku opanować umiejętności, które pozwolą mu samodzielnie 

poruszać się po ścieżkach tego królestwa i zdobywać wiedzę o otaczającym świecie. 

Nauczyciel ma więc być przewodnikiem dziecka po świecie wiedzy, ma zachęcać je do 

poszukiwania, odkrywania i poznawania świata.  

 

W swojej działalności bazuje on na niezwykle silnej w tym wieku motywacji do nauki. Dzieci 

chcą się uczyć, chcą chodzić do szkoły. Zasadniczymi motywami towarzyszącymi nauce w 

młodszym wieku szkolnym są: ciekawość, poznawcze nastawienie wobec świata, pragnienie 

dowiadywania się nowych rzeczy oraz potrzeba uzyskania aprobaty bliskiej dziecku osoby – 

dobrym wynikiem dziecko chce sprawić dorosłym przyjemność.  

 

Często jednak w zetknięciu z rzeczywistością szkolną ginie ta pozytywna motywacja do 

nauki, maleje liczba uczniów, dla których szkoła jest radością i przyjemnością. 

 

Dlaczego tak się dzieje? 

 

Otóż, na spadek motywacji wpływają m.in. doświadczenia, jakie dziecko zdobywa w szkole. 

Pozytywne doświadczenia są dodatnim wzmocnieniem, zachęcają dziecko, pobudzają do 

szkolnego wysiłku, zaś doświadczenia negatywne – uwagi, upomnienia, oceny nie zawsze 

zgodne z jego oczekiwaniami, choć ich celem z punktu widzenia nauczyciela jest zwiększenie 

wysiłku dziecka, często obniżają jego motywację. Obniżenie motywacji prowadzi do 

gorszych wyników, które motywację tą zaburzają jeszcze bardziej. Piętrzące się w ten sposób 

szkolne trudności, niepowodzenia stawiają dziecko w bardzo trudnej sytuacji. Rodzi się u 

niego poczucie bycia gorszym. Dziecko dostrzega, że jest inne, że nie radzi sobie z tym co 

jest łatwe dla jego kolegów, że jego oceny odbiegają od ocen innych uczniów. 

 

Jak więc nie dopuścić do takiej sytuacji? Jak nie odbierać dzieciom chęci do nauki i radości z 

bycia uczniem?  

 

Wielka tu rola nauczyciela, ale bardzo ważna również rola rodziców. 

 

Podstawowym zadaniem jest okazywanie dziecku żywego i życzliwego zainteresowania, 

zainteresowania jego nauką, problemami i trudnościami. Rodzice muszą być blisko dziecka, 

rozmawiać z nim i słuchać go, by w ten sposób towarzyszyć mu w jego szkolnych 

przeżyciach, uczestniczyć w jego poznawaniu i odkrywaniu świata. Muszą pomagać mu 

pokonywać trudności, pamiętając, że dziecięcych problemów, często wydawałoby się błahych 

i nieważnych, nie można bagatelizować.  

 

Pytać, chwalić, pocieszać, wyjaśniać, po prostu rozmawiać, interesować się i razem z nim 

przeżywać jego porażki i sukcesy.  

 

Atmosfera życzliwego zainteresowania jest pierwszym krokiem do zapewnienia dziecku 

szkolnego sukcesu, pierwszym, ale nie jedynym. 

 

 

 



Rozważnie pomagajmy dzieciom. Nie skazujmy ich na porażkę zaniedbując, nie pilnując, nie 

pomagając i nie egzekwując. Dajmy przeżyć im sukces i przyjemność. 

 

Nie zapominajmy, że podstawowe wiadomości i umiejętności zdobyte w pierwszych latach 

nauki zadecydują o jego przyszłości. 
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