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MEine Tochter 

ist krank und kann 

heute nicht in die 

Schule gehenMoja córka jest 
chora i nie może dziś 

przyjść do szkoły

Regularnie baw się z dzieckiem w gry na spostrzegawczość na 
przykład „memory“ lub „pakuję moją walizkę“, by trenować 
spostrzegawczość dziecka.

Składaj i wycinaj z nim z papieru proste figury geometryczne. 
W ten sposób doskonalisz u dziecka koordynację wzrokową i 
manualną.

By dobrze liczyć, Twoje dziecko potrzebuje gruntownego 
zrozumienia liczb. Niech dziecko przy okazji ćwiczy określone 
liczby, podskakując, klaszcząc, układając, słuchając, dotykając 
itd.

W czasie choroby Twoje  
dziecko musi zostać w domu. 
Poinformuj szkołę z samego 
rana.

W czasie ferii Twoje dziecko potrze-
buje czasu na wypoczynek. Szczegól-
nie zdrowy jest ruch na świeżym 
powietrzu.

Ile jabłek jest 
na talerzu?

CZTERY!

Choroba

Ferie

Zachęć swoje dziecko do rozmowy i uważnie go słuchaj. 
Pytaj regularnie o wydarzenia w szkole i poza nią oraz 
okazuj zainteresowanie wszystkim, czego podejmuje się 
Twoje dziecko.

Wybierz z dzieckiem książki do czytania na głos, nawet jeśli 
potrafi już czytać samodzielnie. Omówcie wspólnie treść 
książki. Możecie również czytać sobie wzajemnie na głos.

Stwórz swojemu dziecku okazję do pisania. Może ono 
na przykład pomóc Ci spisać listę zakupów lub wypisać 
pocztówkę.

 Potrzebujemy 
jeszcze 

pomidorów.

Wykorzystaj codzienne...   ... sytuacje do nauki
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wichtige Hinweise und Tippszur EinschulungMein Kind 

kommt in die Schule

Ministerstwo Edukacji,
Nauki i Kultury

Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur

Informator dla Rodziców

idzie do szkoły
Moje dziecko 

Czy dzieci mają 
coś zadane na weekend?

WITAMY NA
1. ZEBRANIU RODZICÓW

Konsultacje dla rodziców
Wykorzystaj tę okazję, by osobiście poznać nauczycieli.
Podczas konsultacji dla rodziców możesz porozmawiać z 
nauczycielami o postępach w nauce Twojego dziecka.

Liczenie idzie już 
dość dobrze.

                              Bierz udział w zebraniach rodziców. Tu uzyskasz 
ogólne informacje na temat lekcji i możesz zadawać pytania. 
Mile widziane jest zaangażowanie w radzie rodziców.  

Zebranie 
rodziców

WAŻNE INFORMACJE 
I WSKAZÓWKI DO-TYCZĄCE EDUKACJI SZKOLNEJ



Drodzy Rodzice,
                
z chwilą pójścia dziecka do szkoły rozpoczyna się nowy czas 
dla wszystkich członków rodziny. Na początku tego etapu, 
pojawia się wiele znaków zapytania, które skupiają się 
głównie na jednej kwestii: Jak będzie szło mojemu dziecku 
w szkole. Ale to nie wszystko: jak mogę pomóc mojemu 
dziecku? O czym muszę pamiętać? Czego potrzebuje moje 
dziecko w szkole?
Niniejsza publikacja stanowi drogowskaz w podróży przez 
przez codzienność mojego dziecka w roli ucznia. Niektóre 
sytuacje na pewno będą miały miejsce a inne nawet nie 
przeszły Państwu przez myśl. 
Począwszy od pakowania tornistra, poprzez pomoc w 
nauce, aż po pierwsze zebranie rodziców – Aby w natło-
ku codziennych zajęć, nie umknęło nam nic ze szkolnej 
rzeczywistości przygotowaliśmy niniejszą publikację, która 
pomoże Państwu wesprzeć swoje dziecko.

Życzę Państwu wspólnego, udanego startu w nowy świat, 
jakim jest „szkoła“!

Bettina Martin
Minister Edukacji, Nauki i Kultury

Plan lekcji Materiały szkolne
Zadbaj o niezbędne materiały szkolne oraz uzupełnij  
brakujące lub zużyte rzeczy.

Kanapki
Daj swojemu dziecku na drugie śniadanie zdrowe  
jedzenie i niesłodzone napoje.

Zadanie domowe
Pamiętaj, by Twoje dziecko starannie odrabiało zadanie 
domowe. W razie potrzeby możesz mu pomóc.

Powiadomienia
Pytaj regularnie swoje dziecko o powiadomienia ze szkoły.

Oto 2,50 € na 
szkolną wycieczkę 

do zoo.

 Potrzebujemy 
jeszcze 

pomidorów.

Spakowałam Ci 
dziś również jabłko.

Oto nowy ołówek. 
Ten jest już 
dość krótki.

Czy potrzebujesz
 jutro książki do 

matematyki?

Hm…

Jutro na pierwszej lekcji 
masz niemiecki. 

Czego potrzebujesz?

Tornister

Spakuj tornister razem ze swoim 
dzieckiem i pomóż mu w utrzymaniu 
porządku.

Przejrzyj wspólnie z dzieckiem plan lekcji i porozmawiaj z  
nim na temat przedmiotów zaplanowanych następnego dnia.

Dalsze informacje
Jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące dnia codziennego 
w szkole i lekcji lub jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na 
temat wyników w nauce swojego dziecka, prosimy zwrócić się 
najpierw do wychowawcy swojego dziecka lub dyrekcji swojej 
szkoły podstawowej. Tam uzyskają Państwo odpowiednią 
poradę.

Pieczęć szkoły
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