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Sześciolatek w szkole

Sześciolatki w szkole :poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich /
Dorota Smoleń, Karolina Piękoś. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013.
Sygn. WypRz 240737 ; Sygn. CzytR 240946

Książka powstała na bazie doświadczenia matki i wiedzy psychologa. Rodzice, którzy nie mogą
się zdecydować, czy posłać sześciolatka do szkoły, przeczytają o typowych problemach
przeciętnego pierwszaka-sześciolatka i dowiedzą się, z czego one wynikają. Rodzice, którzy
zapisali dziecko do pierwszej klasy i jesienią staną w obliczu tych problemów, uświadomią sobie,
że nie są jedyni. Krótkie, trafne i rzeczowe komentarze psychologa pomogą im podjąć decyzję,
a także lepiej zrozumieć dziecko i pomóc mu w pierwszych miesiącach nauki.

Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej,
Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009.
Sygn. WypRz 240921 ; Sygn. CzytR 234826

Książka zawiera kompleksowe ujęcie edukacji sześciolatka w nowych warunkach. Znajdują się
w niej opracowania z zakresu pedagogiki porównawczej, psychologii, biomedyki, metodyki.
Szczegółowo potraktowane zostały charakterystyczne cechy rozwojowe dziecka
sześcioletniego, metody i formy pracy z nim oraz przejawy aktywności właściwe dla tego
wieku. Dodatkowo zwrócono uwagę na warunki, w jakich ta edukacja miałaby przebiegać.
Ważnym elementem związanym z obniżeniem progu szkolnego jest też, ujęta w pracy,
tematyka dotycząca diagnozowania rozwoju dziecka oraz klasyfikacja najczęściej

występujących zaburzeń rozwojowych. Z uwagi na fakt, że uczestnikami procesu
edukacyjnego są obok dzieci także ich rodzice oraz nauczyciele, w proponowanej publikacji
znalazły się także zagadnienia mówiące o ich roli w pracy szkoły. Autorzy podjęli również
próbę włączenia do treści książki najnowszych tendencji w edukacji dziecka, a mianowicie
rozwijania u wychowanków kompetencji językowych (z zakresu języka angielskiego).

Dziecko sześcioletnie w szkole : dobry start / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa,
Lidia Czarnecka. - Gdańsk : "Harmonia", 2014.
Sygn. WypRz 242436 ; Sygn. CzytR 242022

Autorki, wychodząc naprzeciw decyzji MEN dotyczącej edukacji dziecka sześcioletniego,
przygotowały propozycję edukacyjną której celem jest między innymi:






wspomaganie dobrego startu dziecka sześcioletniego w szkole
przedstawienie charakterystyki rozwoju dziecka sześcioletniego
ukazanie zadań szkoły, wychowawcy, nauczycieli związanych z edukacją dziecka
sześcioletniego w szkole
wsparcie nauczyciela w sposobach i formach planowania oraz udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
zaproponowanie różnorodnych indywidualnych lub grupowych programów pomocy
psychologiczno-pedagogicznej wynikających z podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej dostosowanych do indywidualnych
potrzeb i możliwości ucznia sześcioletniego
Przygotowanie przedszkolaka do szkoły / Beata Nadola. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia
Św. Wojciecha, 2009.
Sygn. WypRz 234533

Praktyczne rady dla rodziców i wychowawców, jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną,
która jest etapem do dojrzałości ludzkiej, chrześcijańskiej; co zrobić, by dziecko potrafiło się

odnaleźć w nowym środowisku, by poradziło sobie w różnych sytuacjach, by wykorzystało zapał
i motywację do nauki, by umiało wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami, by znalazło
przyjaciół.
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