


TO MY SZEŚCIOLATKI  
W PIERWSZEJ KLASIE! 

Oliwia 
Miłosz Krystian Alicja 



Przygoda ze szkołą rozpoczęła się ważną dla nas uroczystością. Było to 

pasowanie na pierwszaka. Każdy miał swoje pięć minut i mógł zaprezentować 

swoje umiejętności.                                         

 



  

Jestem Weronika. Mam 6 lat i chodzę do pierwszej klasy. Moi rodzice 

zdecydowali posłać mnie wcześniej do szkoły. W mojej klasie jest 

trzynaścioro sześciolatków, którzy podobnie, jak ja znaleźli się  

w klasie I.  

Razem z nami uczą się też starsze o rok a nawet o dwa lata 

koleżanki i koledzy. Bardzo lubię szkołę. Siedzę w pierwszej ławce. 

Uważnie słucham na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczę.  

Nauka nie sprawia mi kłopotu, choć jestem najmniejsza w mojej 

klasie. Bez trudu wykonuję zadania na tablicy interaktywnej, tylko 

nie zawsze sięgam tam, gdzie trzeba. 



 

Chętnie angażuję się w życie naszej szkoły. 

Byłam wróżką podczas Poranku 

Andrzejkowego.  Bardzo mi się to podobało! 



 Nasza Pani i dzieci wytypowały mnie na szkolny konkurs 

recytatorski. Udział w konkursie był dla mnie nowym wyzwaniem. 

Bałam się stanąć przed tak liczną publicznością . Ale udało się!  

 

Moja koleżanka Wiktoria, też ma 6 lat. Uczestniczy w szkolnych 

konkursach. Wyróżniła się podczas szkolnego konkursu 

recytatorskiego. Wśród wielu uczestników zwróciła na siebie uwagę 

jury. 



Wiktoria reprezentowała naszą klasę na szkolnym konkursie 

piosenki. Są to jej pierwsze sukcesy. Jednak dużo trudniej bywa 

na zajęciach. Wiktoria to mała wiercipięta. Czasami przeszkadza 

nam na zajęciach, jednak nasza pani potrafi zmobilizować ją do 

pracy. 

 



To jest moja koleżanka Alicja. Ona też jest sześciolatkiem. 

Dobrze radzi sobie z zadaniami, które stawia przed nią szkoła. 

Dzieci wybrały ją na przewodniczą klasy. 

 



Igor jest  również 6 – latkiem, ale to nie przeszkadza mu 

uczestniczyć w życiu szkoły i wcielać się w rolę wróżbity. Świetnie 

sobie radził w rozmowach ze starszymi dziećmi.  



Ola, choć jest taka mała i ma 6-lat, odważyła się wystąpić 

podczas pokazów cyrkowych w szkole. Jest śmiała i szybko 

nawiązuje kontakt, nawet z dorosłymi. 

 



Wszystkie 6-latki potrzebują dużo ruchu i dlatego chętnie 

uczestniczą w  różnych zabawach ruchowych na placu zabaw, na 

świeżym powietrzu. 



Chętnie korzystamy z sali zabaw. Pobyt w radosnej klasie jest 

dla nas wielką przyjemnością. Tu rozwijamy swoje 

umiejętności ruchowe.  



Mamy dużą potrzebę ruchu, chętnie uczestniczymy  

w zajęciach judo. Nawet 6-latki osiągają sukcesy na macie. 



Nasza szkoła zapewnia opiekę logopedyczną. Podczas zajęć 

dzieci korygują wady wymowy i kształtują prawidłowe 

umiejętności czytania i pisania.  



Oliwia chętnie przebywa w świetlicy szkolnej. Jako 6-latek 

świetnie integruje się z grupą. Uczestniczy w różnorodnych 

zajęciach i korzysta z obiadów na stołówce szkolnej. 



Lubimy zajęcia komputerowe, które odbywają się w nowoczesnej 

sali informatycznej. My sześciolatki również potrafimy pracować 

przy komputerze. 



Dzieci 6-letnie uczestniczą także w zajęciach korekcyjno- 

kompensacyjnych. Podczas zajęć usprawniają zaburzone 

funkcje: wzrokowe, słuchowe i motoryczne. Wspaniała to 

zabawa! 



Szkoła to nie tylko nauka. Są też takie przyjemne chwile, 

kiedy bawimy się przy muzyce. W strojach karnawałowych 

nikt nie pozna, że mamy tylko 6 lat, a jesteśmy uczniami. 

 



Szkoła daje nam możliwości uczestniczenia w różnych 

uroczystościach, które są także ciekawymi lekcjami  

i wzbogacają naszą wiedzę. To już koniec opowieści  

o moich rówieśnikach.  

 



 
 

        Bo co może, co może mały człowiek, tak jak 

ja albo ty? 

     Ktoś powiedział, że robiąc to co robi, właśnie 

uczy się żyć! 

Właśnie uczy się żyć! 
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