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Nie samą lekcją uczeń żyje... czyli co w Szóstce gra,
gdy przebrzmi ostatni dzwonek lekcyjny...

Promujemy
zdrowie!
Realizujemy
programy: 
-Druga przerwa na
drugie śniadanie, 
-Mleko w szkole, 
-Owoce w szkole.

NA DESKACH TEATRU

GRAMY NA FLAŻOLETACH DZIECI LISTY PISZĄ

WOŚP

ZŁOTE SIATKARKI! Drużyna Harcerska DZWONKI

INTEGRACJA
SPORT - NAUKA

Nasi uczniowie
występują 
na deskach
prawdziwego teatru,
tworzą filmy,
redagują gazetki.
Absolwent Szóstki
to wrażliwy na
krzywdę ludzką
człowiek gotowy 
do działania-
pomocy fizycznej 
i duchowej.
Nauczamy głównie
przez
doświadczenie,
wychowujemy
poprzez działanie!
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Rodzice to
przyjaciele szkoły

  Często stajemy  
      na podium

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

ŚWIĘTY MIKOŁAJ I ELFY

Dysponujemy nowoczesną bazą
dydaktyczną, mamy szkolne radio
(radiowęzeł) i telebimy 
na korytarzach, stronę internetową
(www.sp6.kwidzyn.pl) oraz profil na
Facebooku. 
Jesteśmy na platformie Junior
Media i youngface.tv.

PŁYWACZKI NA PODIUM

SALA DOŚWIADCZ. ŚWIATA

TRENER I JEGO DRUŻYNA

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!POCZET SZTANDAROWY

Szóstka na 6
Absolwenci na 6

  Idziemy z duchem nowoczesności,  
      celebrujemy jednak tradycję,      
    pochylamy się nad przeszłością...
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http://www.sp6.kwidzyn.pl/
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W celu odciążenia plecaków każdy uczeń w szkole ma
swoją szafkę szatniową, w której może zostawiać
przybory szkolne, książki, strój gimnastyczny i odzież
wierzchnią. Ze względów higienicznych uczniowie
zmieniają obuwie. 

Mamy bogate kalendarium imprez szkolnych, w tym:
Dni integracji na 4 pory roku, Festyny Rodzinne,
Święto Muzyki, Międzynarodowe Warsztaty
Kulturowo-Językowe dla uczniów (przy współpracy
ze Stowarzyszeniem AIESEC-UG: goście z Brazylii,
Kanady, Indii, Chin (Hong-Kongu i Pekinu), Meksyku,
Azerbejdżanu, Indonezji), Międzynarodowe
Kongresy Pedagogów (goście ze Szwecji, USA,
Nowej Zelandii, Anglii, Holandii, Finlandii, Niemiec,
Ukrainy, Białorusi).

GOŚCIE ZZA GRANICYŻYJ ZDROWO-KOLOROWO!

.

MW.



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Wydanie specjalne 03/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzóstka z Plusem

Jak można pomóc dziecku przygotować się do rozpoczęcia nauki szkolnej? Przykłady zajęć:
·  Prace plastyczne: wycinanie, rysowanie, wydzieranie, lepienie itd. (rozwijają niezbędną przy pisaniu sprawność
ręki, uczą rozróżniania kształtów, kolorów i położenia poszczególnych elementów, dostrzegania różnic i
podobieństw).
·  Uczestniczenie w świętach, uroczystościach rodzinnych i pomoc w ich przygotowaniu (zdobywanie wiedzy o
zwyczajach świątecznych i rodzinnych, ćwiczenie motoryki, samodzielności, kształtowanie nawyków
kulturalnego zachowania się, możliwość wykazania się swoimi osiągnięciami - znajomością wierszy i piosenek).
·  Wycieczki (dostarczają wiedzy o świecie, wzbogacają słownictwo, są okazją do obserwowania i działania).
·  Czytanie dziecku utworów literackich (uwrażliwia moralnie, wzbogaca słownictwo, uczy skupienia).
·  Korzystanie z czasopism dla przedszkolaków i programów telewizyjnych dla dzieci - są w nich właściwie
dobrane tematy, ćwiczenia i pomysły zabaw, które systematycznie i we właściwym kierunku rozwijają dziecko.
·  Układanie puzzli i innych układanek (przygotowuje do czytania i pisania, ponieważ uczy umiejętności
właściwego patrzenia - rozróżniania kształtów, spostrzegawczości, koncentracji uwagi). 
     Uczenie się na pamięć wierszy i piosenek (ćwiczą pamięć, słuch, poczucie rytmu, rozszerzają zasób słów).
·  Wspólne (!) oglądanie telewizji, chodzenie do kina i teatru (wzbogaca wiedzę, daje możliwość rozmawiania,
ćwiczy umiejętność wyrażania myśli i poglądów).
·  Zakupy (rozpoznawanie towarów, omawianie ich pochodzenia, walorów odżywczych, okazja do samodzielnych
zakupów, uczenia się właściwego zachowania wśród ludzi).
·  Codzienne prace domowe np. sprzątanie, przygotowywanie posiłków, opieka nad zwierzętami, roślinami (uczą
systematyczności i obowiązkowości, służą rozwijaniu umiejętności manualnych, dostarczają wiedzy o działaniu
urządzeń domowych, potrzebach roślin i zwierząt, są okazją do obserwacji i nazywania różnych kształtów
i położenia przedmiotów względem siebie itp.)

Na powodzenie szkolne wpływa wiele czynników, żaden z nich nie przesądza o sukcesie, ponieważ
oddziałują wszystkie razem:
·  zdolności,
·  pracowitość,
·  stan zdrowia fizycznego (od niego zależy systematyczność uczęszczania na zajęcia, radzenie sobie ze
zmęczeniem),
·  stan zdrowia psychicznego (funkcjonowanie układu nerwowego, odporność na stres, umiejętność koncentracji
uwagi),
·  harmonijny rozwój intelektualny, fizyczny, motoryczny, emocjonalny, społeczny (np. bardzo sprawne i zdolne
dziecko może mieć słabe wyniki w szkole jeśli jest słabo uspołecznione, nie reaguje na polecenia nauczyciela,
albo ma zaburzenia spostrzegania wzrokowego i kłopoty z rozróżnianiem i odwzorowywaniem liter i cyfr),
·  zainteresowanie poznawanymi treściami, motywacja do nauki,
·  atmosfera panująca w rodzinie.

W dużym stopniu o sukcesach w szkole decydują lata przedszkolne, ponieważ właśnie wtedy dzieci zdobywają
doświadczenia, umiejętności i wiedzę, które w przyszłości pomogą im w sprostaniu szkolnym obowiązkom. 

Właściwie każdą czynność czy wydarzenie można wykorzystać do rozwijania umiejętności i pogłębiania
wiedzy naszego dziecka. Wszystko zależy od komentarza dorosłego, od pokierowania działaniem dziecka,
sprowokowania go pytaniami do obserwacji i myślenia.

PAMIĘTAJ!
Dobry start szkolny jest ogromnie ważny dla dalszej kariery dziecka. Wpływa na kształtowanie się
pozytywnego stosunku do szkoły, nauki, dalszego zdobywania doświadczeń.

Opracowała Joanna Oprawa na podstawie książki H. Gutowskiej pt. "Zanim dziecko pójdzie do szkoły”.
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