
Powrót do szkoły po dwóch miesiącach beztroski i zabawy to dla dziecka duża zmiana, a 

czasem również źródło niepokoju. Czy jest jakiś sposób, by ułatwić dziecku trudny powrót do 

szkoły i pomóc mu pogodzić się z zakończeniem wakacji? W naszym artykule znajdziecie 

porady, jak szybko i bez bólu oswoić początek nowego roku szkolnego. 

1. WAKACYJNE WSPOMNIENIA 

Dziecku łatwiej będzie wrócić do szkolnej ławki jeśli będzie przepełnione pozytywnymi, 

wakacyjnymi przeżyciami. Dlatego warto poświęcić jeden wieczór na rodzinne oglądanie 

zdjęć, pamiątek czy filmów z wakacyjnych wojaży i snucie opowieści. Na tę okazję przygotuj 

smaczne przekąski i stwórz miłą atmosferę. Pozwól dziecku podzielić się jego ulubionymi 

chwilami z wakacji. Niech opowie o tym, jak spędzało dnie u babci na wsi, albo co mu się 

najbardziej podobało na letnich koloniach nad morzem. Podczas wieczoru przeżyjecie raz 

jeszcze wszystkie miłe chwile, a dziecko nie będzie się mogło doczekać, by o wszystkim 

opowiedzieć kolegom i koleżankom z klasy. 

2. SPOTKANIA Z KOLEGAMI 

Szkoła to nie tylko nauka i obowiązki. Na szczęście to także miejsce, gdzie Twoje dziecko 

nawiązuje nowe znajomości i gdzie kształtują się pierwsze przyjaźnie. Być może przez całe 2 

miesiące wakacji Twoja pociecha nie miała możliwości spotkać się z kolegami i koleżankami 

z klasy. Możecie także zorganizować mały kinderbal na osłodę powrotu do szkoły. Z pewnością 

dziecku będzie łatwiej odnaleźć się we wrześniu w szkole po tym, jak najpierw spotka się z 

bliskimi mu osobami i opowie im o swoich wakacyjnych przygodach. 

 

3. NAGRODA NA TRUDNY POCZĄTEK 

Wczesne wstawanie, codzienna nauka, odrabianie prac domowych – sama myśl o powrocie do 

tych szkolnych obowiązków może wywołać u dziecka zniechęcenie. Na szczęście można temu 

w prosty sposób zaradzić. Wystarczy, że zaplanujecie mu fajną rozrywkę na wrześniowe 

weekendy. Może to być cokolwiek, co sprawia przyjemność Waszemu dziecku – od basenu ze 

zjeżdżalniami po sobotę w parku linowym, rodzinne wyjście do kina czy nawet jednodniowy 

wyjazd za miasto. Najważniejsze, że jest na co czekać przez całe 5 dni, które na początku mogą 

być naprawdę trudne! Na początek każdego wrześniowego tygodnia powiedz dziecku, jaką 

małą nagrodę zaplanowaliście dla niego za dobre wypełnianie szkolnych obowiązków. Może 

warto przekształcić to w rodzinną tradycję i szykować coś miłego w każdy, nie tylko 

wrześniowy weekend? Pamiętajmy, że nie chodzi o wielkie wydarzenia i fajerwerki, tylko o 

miły sposób spędzenia czasu i oderwanie od codzienności. 

4. ROZMOWA I WSPARCIE 

Znajdź czas, by porozmawiać z dzieckiem o tym, co go czeka w najbliższych dniach. Zobaczcie 

razem, jakie przedmioty będzie miał w tym roku i na jakie zmiany musi się przygotować. 

Zapytaj o jego odczucia związane z początkiem nowego roku szkolnego. Być może Twoje 

dziecko przepełnia ekscytacja z powodu spotkania z kolegami i nauki swojego ulubionego 

przedmiotu. Być może postanowi opowiedzieć Ci o nauczycielu, z którym ma jakiś problem 

lub o jakichkolwiek obawach, które pojawiły się w jego głowie. Wysłuchaj wszystkiego 

uważnie, a jeśli jakiś problem wymaga uwagi, zrób wszystko, by go rozwiązać i obiecaj 

dziecku, że się tym zajmiesz. Koniecznie wypytaj też małego ucznia o rzeczy, których nie może 

się doczekać – dzięki temu rozmowa o szkole od razu ma szansę stać się czymś przyjemnym. 

No i najważniejsze – gdy tylko zacznie się rok szkolny stwórzcie rytuał opowiadania sobie o 



minionym dniu. Dziecko bardzo potrzebuje, byś uważnie wysłuchał jego relacji z tego, co 

działo się w szkole, co mu się podobało, a co nie. Dzięki temu lepiej poznasz jego 

zainteresowania i obawy i jesteś w stanie reagować na bieżąco. Dajesz też dziecku sygnał, że 

jest dla Ciebie ważne i że interesują Cię jego historie, radości i problemy. Razem przyjrzyjcie 

się także temu, co jest zadane na kolejny dzień i pomożesz mu odrobić lekcje, jeśli potrzebuje 

Twojego wsparcia. 

5. METODA MAŁYCH KROKÓW 

Jeśli działamy chaotycznie i bez planu, szybko może pojawić się zmęczenie i zniechęcenie. 

Dlatego także w tej sytuacji warto zastosować metodę małych kroków.  

1) Zaczynaj dzień wcześniej 

 

Na pierwszy ogień weźmy to, z czym Twoje dziecko prawdopodobnie będzie miało 

największy problem, czyli poranne wstawanie. Już kilka dni przed rozpoczęciem roku 

szkolnego warto stopniowo wdrażać nową rutynę i stały plan dnia, by dziecku łatwiej 

było się przyzwyczaić do zmian. Rozplanuj dzień w taki sposób, by dziecko kładło 

się spać z dnia na dzień choć trochę wcześniej i wcześniej wstawało.  

 

2) Przygotuj listę rzeczy do zrobienia  - plan na kolejny dzień 

W pierwszych dniach po powrocie do szkoły zanim złapiecie odpowiedni rytm Ty 

rodzicu i Twoje dziecko, dobrze jest spisywać sobie plan na kolejny dzień – zadania do 

wykonania.  

 

3) Przygotuj wszystko wieczór wcześniej 

Ustalcie, że wieczorem przed kolejnym dniem w szkole wspólnie przygotowujecie 

ubrania, a dziecko spakuje plecak. Tracenie godziny rano na przetrzepywanie szaf w 

poszukiwaniu odpowiedniego ubrania i szukanie przyborów szkolnych po pokoju jest 

bardzo frustrujące. Zaoszczędzicie mnóstwo czasu rano, można dłużej pospać, 

spokojnie zjeść śniadanie. 

4) Śniadanie  

Śniadanie! Obowiązkowo, każdego dnia. Dostarczy to dziecku potrzebnej energii do 

wykonania planu dnia. Pamiętaj, że mózg jak samochód, potrzebuje paliwa, a dzieci 

potrzebują dobrego paliwa.  

5) Zaplanuj dojazd do szkoły 

Upewnij się, że wszystko dobrze rozplanowałeś, czy dobór środka transportu jest 

właściwy, czy zdążycie na czas do szkoły. Naucz dziecko samodzielnego poruszania 

się w zależności od możliwości i wieku dziecka.   

6) Sprawdź plan dziecka i rozmieszczenie klas 

Sprawdź grafik zajęć i postaraj się przewidzieć ile czasu zajmie Twojemu dziecku 

przejście z jednej klasy do drugiej. Jeśli masz taką możliwość, przejdź się wcześniej do 

szkoły i sprawdź dokładnie ile to zajmuje. Jest to szczególnie ważne, jeśli jest to duża 



szkoła, a Twoje dziecko zaczyna naukę. Dzięki temu unikniesz gubienia się dziecka po 

korytarzach, mylenia klas i niepotrzebnych tłumaczeń. 

7) Rozmowa i przygotowanie dziecka 

Ważna jest Twoja rozmowa z dzieckiem i ustalenie ważnych kwestii i celów na nowy 

rok szkolny. Ważnym elementem dobrej organizacji jest wybranie zajęć dodatkowych 

i ułożenie ich w grafik, którego będziecie się trzymać wspólnie. Pamiętaj, najważniejsza 

w tym wszystkim jest logistyka i potrzeby dziecka. Nie rzucaj go też w wir zajęć 

pozalekcyjnych – najpierw niech przyzwyczai się do nowego rytmu dnia i obowiązków.  

8) Twoja praca, czas wolny, szkoła i czas wolny dziecka 

Połączenie tych wszystkich elementów jest bardzo trudne, wręcz niemożliwe do 

zrobienia. Przy dobrej organizacji można to połączyć. Nie ma takiej możliwości, aby 

mieć wszystko. Wiadomo, że coś ucierpi – ważne jest ustalenie priorytetów i 

szczegółowego planu działania. Rekomendujemy założenie planu wspólnego dla 

wszystkich domowników, gdzie będzie wiadomo co i kiedy ma do zrobienia – wtedy 

będzie zdecydowanie łatwiej. 

9) Budżet 

Co by nie powiedzieć, to jest bardzo kosztowny okres. Upewnij się, że Twój budżet to 

wytrzyma. Może warto ustalić plan zakupów i priorytety w tej kwestii. 

10)   Czas i dobra zabawa 

Rok szkolny to czas na naukę i rozwój osobisty. Twoje dziecko będzie stawać się coraz 

bardziej samodzielną osobą. Stają przed nim trudne zadania do wykonania, ale nie daj 

mu wciągnąć się w „wyścig szczurów”, ulegając presji otoczenia. Ludzie będą go 

szanować za to, kim naprawdę jest.  

Po prostu pamiętaj, że czas spędzony w szkole ma być najlepszym okresem w życiu 

Twojego dziecka. 

Mamy nadzieję, że nasz artykuł okaże się przydatny dla Państwa i 

pomoże sprawnie przejść zmiany związane z powrotem do szkoły. 

Zachęcamy do przeglądania naszej strony Facebookowej. Już wkrótce 

kolejne wskazówki, m. in. jak powinno wyglądać miejsce do nauki oraz jak 

zachęcić, a nie zniechęcić dziecko do nauki.  
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