PORADNIK DLA RODZICÓW SZÓSTOKLASISTY
Wspieraj dziecko w nauce, zdobywaniu nowych umiejętności i rozwiązywaniu zadań. Motywujące
słowa rodziców mają dla dziecka ogromną wartość. I nie ma znaczenia, czy wspieramy naszą pociechę
podczas nauki, w realizowaniu marzeń czy budowaniu relacji z rówieśnikami.
Chwal i nagradzaj dziecko nie za efekt, ale za wysiłek, jaki włożyło w przygotowania do egzaminu.
Taką samą zasadę stosuj w innych sytuacjach, gdy dziecko angażowało swój czas i umiejętności.
Pamiętaj również, aby wywierać na dziecko nadmiernej presji - ciągłe porównywanie do innych i ich
osiągnięć, a także wygórowane oczekiwania wobec dziecka mogą bardzo źle wpływać nie tylko na
przygotowania do sprawdzianu, ale również na wasze relacje. Rodzice czasami przykładają zbyt dużą
wagę do osiągniętego wyniku, a tym samym czynią sprawdzian trudnym wydarzeniem, od którego ma
zależeć cała przyszłość ich dziecka. Najlepiej napisany sprawdzian nie musi oznaczać: najlepiej
w klasie, najlepiej w szkole.

Zachęcaj dziecko do rozwiązywania dodatkowych zadań - utrwalanie wiedzy jest ważne
w procesie uczenia się. Postaw na samodzielność dziecka, nie wyręczaj go, nie podpowiadaj, gdy
widzisz, że długo myśli nad jakimś problemem. Sprawdzaj postęp pracy, omawiaj z dzieckiem
problemy, na jakie natrafiło. Naprowadzaj je na poprawne rozwiązania tylko wtedy, gdy masz
pewność, że nie da sobie rady z wyzwaniem.
Zauważaj starania dziecka i chwal, nawet jeśli popełnia błędy. Kto z nas ich nie popełnia?
Najważniejsze jest pokazanie dziecku, że błędy można poprawiać i być coraz lepszym.
Nie obawiaj się rozmów z nauczycielami, bo to oni odgrywają kluczową rolę w procesie edukacji
twojego dziecka. Najlepiej też znają i potrafią ocenić jego umiejętności. Rozmowa
z nauczycielem pomoże ci ustalić, nad czym można dodatkowo pracować z dzieckiem, które
umiejętności sprawiają mu problemy.
Przyjmij ze spokojem uwagi nauczyciela dotyczące dziecka i potraktuj je jako cenną wskazówkę
dotyczącą postępów w nauce. Zapytaj o materiały, publikacje, metody pracy z dzieckiem w domu,
z których możesz skorzystać, wspierając dziecko w przygotowaniach do sprawdzianu na koniec
VI klasy. Być może te metody i materiały przydadzą się także w codziennej nauce twojego
dziecka.
Zrozum wagę wydarzenia, jakim jest sprawdzian na koniec szóstej klasy. Dla uczniów szkoły
podstawowej to najczęściej pierwszy tak ważny sprawdzian - jest obowiązkowy dla wszystkich
uczniów i odbywa się według ściśle określonych zasad.
Ten egzamin wiąże się z dużym stresem, więc najprawdopodobniej i Twoje dziecko będzie się
denerwowało: jak mu pójdzie, czy dostanie dużo punktów, jak to będzie? Nie bagatelizuj tych
ważnych dla dziecka pytań, odpowiadaj na nie z uśmiechem i spokojem.
Oswajaj dziecko z egzaminem ? wyjaśnij, jak taki egzamin wygląda, kiedy się odbędzie.
Opowiedz o tym dniu, jak o ciekawym i ważnym wydarzeniu, a nie nudnym czy strasznym
momencie. Zapewniaj dziecko, że przy twoim wsparciu i systematycznej nauce na pewno sobie
poradzi.
Jeśli chcesz, by dziecko sprawdzało przez cały rok swoją wiedzę, poznało budowę arkusza
egzaminacyjnego i rozwiązało go w domu, skorzystaj z publikacji Sprawdzian Szóstoklasisty
2015, którą już od kilku miesięcy można kupić w księgarniach i w sklepie internetowym
Wydawnictwa Operon. W tej książce znajdziesz nie tylko zadania z języka polskiego, matematyki

i języka angielskiego, lecz także Poradnik dla rodziców, który podpowiada, jak korzystać ze
zbioru.
Dowiedz się, czy szkoła, do której chodzi twoje dziecko, bierze udział w Próbnym Sprawdzianie
Szóstoklasisty z Operonem. Od 2009 roku ponad 68% uczniów klas VI przystępuje do tej
największej ogólnopolskiej akcji egzaminacyjnej. Dzięki temu poznają formułę sprawdzianu
i z mniejszymi obawami mogą przystąpić w kwietniu do sprawdzianu państwowego.
Rodzice i nauczyciele szóstoklasistów z poprzednich roczników są zgodni - Próbny Sprawdzian
Szóstoklasisty z Operonem to bardzo wartościowa i dobrze zorganizowana akcja. O udziale
w sprawdzianie zapytaj wychowawcę klasy twojego dziecka.
Świętuj razem z dzieckiem zakończenie egzaminu, bo tak ważny dzień warto uczcić. Wspólnie
spędzony czas po sprawdzianie pozwoli dziecku rozładować stres towarzyszący temu ważnemu
szkolnemu wydarzeniu.
Wybierzcie taką nagrodę, która zaangażuje całą waszą rodzinę i sprawi radość dzielnemu
szóstoklasiście.
Zaproponuj swojemu dziecku przygotowanie się do sprawdzianu drogą on – line.
Oto przydatne linki:
http://szyba.pl.tl/Poradnik-sz%F3stoklasisty-na-6.htm
http://www.kangur.edu.pl/
http://www.wsip.pl/sprawdzian-szostoklasisty/zadania/przyklady-zadan-z-matematyki-badajacychumiejetnosci-wymagane-na-sprawdzianie/
http://www.sprawdzian-szostoklasisty.pl/

