
Przez zabawę do nauki 

czyli sześciolatki  

w pierwszej klasie 



Zasady pracy  
z dziećmi 6-letnimi 

• zaspokajania potrzeb 
dziecka 

• aktywności 

• indywidualizacji 

• organizowania życia 
społecznego 

 



Organizacja pracy w klasie I 

• U progu klasy pierwszej przeprowadzona 
została diagnoza gotowości szkolnej.                 
Jej wyniki pozwoliły kierować rozwojem 
dziecka. 

• Odpowiednio do kategorii specjalnych 
potrzeb dzieci, organizujemy pomoc 
psychologiczno – pedagogiczną.  



Organizacja pracy w klasie I 

• Są to zajęcia zwiększające szanse edukacyjne  
dla uczniów zdolnych (zajęcia rozwijające 
zainteresowania) oraz dla uczniów mających 
trudności dydaktyczne lub adaptacyjne 
(dodatkowe zajęcia z czytania i pisania, terapia 
pedagogiczna, zajęcia psychoedukacyjne, 
socjoterapia, zajęcia logopedyczne, gimnastyka 
korekcyjna).  

• W miarę potrzeb zakładamy Karty Indywidualnych 
Potrzeb Ucznia - KIPU i opracowujemy Plany 
Działań Wspierających - PDW. 

 



Organizacja pracy w klasie I 

• Sala lekcyjna jest wyposażona w nowoczesne środki 
multimedialne – tablicę interaktywną, laptopa                      
z dostępem do Internetu. Korzystamy z  multibooka – 
interaktywnego podręcznika, kart pracy i plansz 
demonstracyjnych. W sali lekcyjnej jest część 
edukacyjna (tablice, ławki) i rekreacyjna (mamy kąciki 
tematyczne, gry i zabawki dydaktyczne, biblioteczkę). 



Organizacja pracy w klasie I 

• Uczniowie mogą zostawiać w szkole 
część swoich podręczników i przyborów 
szkolnych.  



Organizacja pracy w klasie I 

• Dzieci chętnie spędzają czas w miejscu 
zabaw, odbywają się tu także zajęcia 
ruchowe. 



Organizacja pracy w klasie I 

• Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze 
zapewniające dzieciom interesujące 
spędzanie czasu, przyjazną atmosferę                
i bezpieczeństwo.  



Organizacja pracy w klasie I 

• Rządowy Program „Radosna szkoła” umożliwił 
nam zakup nowoczesnych pomocy szkolnych 
(instrumenty perkusyjne, sprzęt sportowy,              
do ćwiczeń korekcyjnych). 

• Szkoła ma do dyspozycji własny plac zabaw. 



Organizacja pracy w klasie I 

• W początkowym okresie nauki kontynuowany jest 
rozpoczęty w przedszkolu proces kształtowania 
dojrzałości dzieci do nauki czytania i pisania. 
Połowę czasu przeznaczonego na edukację 
polonistyczną uczniowie zajmują się rysowaniem             
i pisaniem, siedząc przy stolikach.  



Organizacja pracy w klasie I 

• Wprowadzanie liter rozłożone jest na cały rok 
szkolny.  

• Podczas pisania – szczególną uwagę zwracamy 
na sposób trzymania ołówka, w razie 
nieprawidłowości, dokonujemy korekty chwytu 
i stosujemy nasadki. 



Organizacja pracy w klasie I 

• Przeważają czynnościowe metody nauczania - 
dominującą formą zajęć matematycznych są 
gry, zabawy i sytuacje zadaniowe. Następnie 
rozwijane będą sprawności rachunkowe. 

 

• Pakiet edukacyjny dostosowany jest do 
możliwości dziecka 6-letniego (wyprawka 
spełnia wymóg manipulowania materiałem 
edukacyjnym). 

 



Organizacja pracy w klasie I 

• Stosujemy elementy oceniania kształtującego: 
podanie celu zajęć, kryteriów oceniania 
NaCoBeZu - na co będziemy zwracali uwagę, 
informację zwrotną słowną -jakie umiejętności 
uczeń opanował, nad czym musi jeszcze 
popracować i w jaki sposób, samoocenę oraz 
pomoc koleżeńską. 

 



Organizacja pracy w klasie I 

• Zajęcia komputerowe odbywają się w pracowni 
komputerowej lub multimedialnej. Każdy uczeń ma 
do swojej dyspozycji komputer z dostępem do 
Internetu. Dzieci tworzą rysunki, teksty                      
i animacje; gry i zabawy edukacyjne on-line 
wyzwalają ich aktywność. 



Organizacja pracy w klasie I 

• Przystąpiliśmy do Programu „Szkoła z klasą 2.0”, 
który kształtuje umiejętność odpowiedzialnego                  
i bezpiecznego korzystania z Internetu.  

 

• Jesteśmy uczestnikami kursu  „Dziecko w Sieci”. 



Organizacja pracy w klasie I 

• Wypożyczamy książki          
w szkolnej bibliotece. 

 

• Realizujemy programy 
profilaktyczne                             

(„Nie pal przy mnie, 
proszę”, „Spójrz 

inaczej”).  
 

• Uczestniczymy                          
w programach 

prozdrowotnych:                  
„Mleko”,                              

„Owoce w szkole”. 

 



Organizacja pracy w klasie I 

Braliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii 
„Śniadanie daje moc”.  

Wspólnie zorganizowaliśmy śniadanie w klasie. 



Organizacja pracy w klasie I 

• Wspieramy akcje charytatywne.  
• Uczestniczyliśmy w międzynarodowym projekcie 

UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”.  
• Z pomocą rodziców dzieci wykonały lalki-

szmacianki, dzięki którym można było zakupić 
szczepionki ratujące życie dzieci w Sierra Leone. 

• Jesteśmy uczestnikami kampanii                               
„Warto być dobrym”. 



Organizacja pracy w klasie I 

 Bierzemy udział                            
 w uroczystościach 

 

oraz w imprezach 
szkolnych. 



Zespół Szkół nr 21 
Szkoła Podstawowa nr 32 

w Bydgoszczy 

Opracowanie 

Sylwia Brzyska 


