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W roku szkolnym 2012/2013 piêciolatki po raz drugi
obowi¹zkowo pomaszerowa³y do szkolnego oddzia³u
przedszkolnego lub do przedszkola. Zarówno w szkole,
jak i w przedszkolu odbywaj¹ �roczne przygotowanie
przedszkolne�, które ma je przygotowaæ do podjêcia na-
uki w klasie pierwszej. Dzieci z rocznika 2007,  jako ostatnie
(o ile przepisy nie ulegn¹ zmianie), mog¹ spêdziæ w szkol-
nym oddziale przedszkolnym lub przedszkolu a¿ dwa lata.

***
W bie¿¹cym roku szkolnym mam przyjemno�æ

prowadziæ grupê piêciolatków w szkolnym oddziale
przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustce.

Pierwszy miesi¹c min¹³ typowo adaptacyjnie. Pocz¹t-
ki by³y bardzo trudne: rozstanie z rodzicem, odnalezie-
nie swojego miejsca w grupie, przestrzeganie norm i za-
sad, które obowi¹zuj¹ w klasie. Ma³ymi kroczkami
prze³amywali�my obawy i opory. Kredki, farby, klej i no-
¿yczki bardzo rozwinê³y my�lenie, wyobra�niê i spraw-
no�æ motoryki ma³ych dzieci.

Na podstawie wnikliwej obserwacji dzieci podczas
wykonywania ró¿norakich czynno�ci, widzi siê, jak celowe
i wa¿ne jest, aby dziecko jak najprêdzej sta³o siê czê�ci¹ gru-
py rówie�niczej. Niejednokrotnie piêciolatki dopiero w szkole
ucz¹ siê czynno�ci, które w przedszkolu opanowuj¹ ju¿ trzy-
latki. Pocz¹wszy od czynno�ci samoobs³ugowych, porz¹d-
kowych, nawi¹zywania kontaktów spo³ecznych, do po-
znawania �wiata podczas skorelowanych aktywno�ci.
Czêsto dopiero w klasie przedszkolnej dzieci po raz pierw-
szy spotka³y siê z tañcem i �piewem, literatur¹, plastyk¹.
Niektóre  maluchy dopiero w szkole nauczy³y siê praw-
dziwej zabawy.

 Teraz, gdy minê³o ju¿ kilka miesiêcy, moja gru-
pa funkcjonuje fantastycznie. Mam 28 chêtnych do
nauki i zabawy piêciolatków, którym szko³a stwarza
bardzo dobre warunki, zarówno pracy, jak i zabawy.
Jako ¿e jeste�my najm³odsz¹ grup¹ w szkole, ca³e otocze-
nie patrzy na nas z trosk¹, a placówka jest miejscem na-
prawdê bezpiecznym.

Po kilku miesi¹cach dzieci zrobi³y ogromne po-
stêpy. Sta³y siê odwa¿ne i samodzielne, a tak¿e odpo-
wiedzialne za siebie i innych. Nabywaj¹ ka¿dego dnia
nowej wiedzy, z chêci¹ podejmuj¹ ró¿norodne aktyw-
no�ci. Nie ka¿de dziecko staje siê przedszkolakiem, kiedy
jest trzylatkiem, dlatego bardzo cenna jest mo¿liwo�æ, by
dzieci spêdza³y w szkolnych oddzia³ach przedszkolnych
lub przedszkolach chocia¿ 2 lata. Jest to czas bardzo in-
tensywnego rozwoju, w którym nauka nierozerwalnie ³¹czy
siê z zabaw¹, a zabawa z nauk¹.

***
Pobyt w szkolnym oddziale przedszkolnym to rów-

nie¿ mo¿liwo�æ spotkania ze sztuk¹. W zwi¹zku z ró¿-
nego rodzaju �wiêtami oraz uroczysto�ciami, które wpi-
sane s¹ w kalendarz dzia³añ naszej grupy, dzieci maj¹
mo¿liwo�æ stawania siê aktorami. Imprezy, które orga-
nizujê w trakcie roku szkolnego to: przedstawienia teatralne,
monta¿e s³owno-muzyczne, uroczysto�ci dla rodziców.

Na powitanie jesieni przygotowali�my monta¿ s³ow-
no-muzyczny pt. �Kolorowa jesieñ�. By³ to w szkole
pierwszy kontakt dzieci ze sztuk¹. Kolejny wystêpem by³o
przedstawienie jase³kowe �Cud w Betlejem�. Stres,
który dzieci prze¿ywa³y przy drugiej prezentacji by³ ju¿
mniejszy, a nauka kolêd, pastora³ek i wierszy � nieco
³atwiejsza.  Kolejna wa¿na uroczysto�æ to Dzieñ Babci
i Dziadka. Pe³en wierszy i piosenek wystêp, po�wiêcony
w ca³o�ci babciom i dziadkom, okaza³ siê du¿ym sukce-
sem.Tegoroczna wiosna by³a wyj¹tkowo nie w humorze,
ale postanowili�my jej poszukaæ podczas przedstawienia
�K³opoty z wiosn¹�.

Teraz czekaj¹ nas bardzo wa¿ne �wiêta: Dzieñ
Mamy i Taty, a tu¿ po nim � zakoñczenie roku szkol-
nego. Przygotowania ju¿ zaczêli�my, a poniewa¿ �moje�
piêciolatki s¹ wyj¹tkowo zdolne, na pewno znowu odnie-
siemy sukces.

***
W ramach wspó³pracy ze �rodowiskiem lokalnym

chêtnie i czêsto odwiedzamy ró¿ne usteckie placówki
i instytucje, m.in.: policjê, pocztê, bibliotekê miejsk¹. In-
tensywnie wspó³pracujemy z Centrum Pomocy Dzieciom,
które regularnie oferuje naszym podopiecznym bardzo
ciekawe i po¿yteczne zajêcia. Mo¿liwo�æ zwiedzenia no-
wych, nieznanych dzieciom miejsc, zawsze daje im wiele
rado�ci i przynosi prawdziw¹ satysfakcjê.

Pobyt w szkolnym oddziale przedszkolnym stwarza
piêciolatkom wiele szans i mo¿liwo�ci. Otwiera drzwi na
zupe³nie nowe, nieznane dot¹d obszary i doznania, a to
przecie¿ dopiero pocz¹tek.

Wszystkie moje piêciolatki bêd¹ kontynuowa³y na-
ukê w szkolnym oddziale przedszkolnym jako sze�ciolat-
ki. Rodzice postanowili nie przyspieszaæ momentu podjê-
cia nauki w klasie pierwszej. Wed³ug mnie ich decyzja jest
bardzo s³uszna. Miejmy nadziejê, ¿e kolejne piêciolatki te¿
bêd¹ mog³y korzystaæ z dwuletniego przygotowania przed-
szkolnego.ö

Agata Do¿ynkiewicz
wychowawca oddzia³u przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustce

INFORMACJE § OPINIE § PROPOZYCJE

Piêciolatki w szkolnym oddziale przedszkolnym


