
 
 

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA KLAS CZWARTYCH  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA PAWŁA II  

W ŁAŃCUCIE 
 

„Czwarta klasa jest OK”  
 
Wstęp: 

 
Przejście z I etapu do II etapu edukacyjnego to przełomowy moment dla każdego 

ucznia. Klasę trzecią i czwartą dzieli tylko okres wakacji, a potem następuje przejście do 
innej rzeczywistości szkolnej. Trzecioklasiści żywią wiele obaw związanych z tą sytuacją. 
Powoduje nimi to samo, co nami, dorosłymi, a mianowicie lęk przed nieznanym, przed 
nowym. Różnica polega jednak na tym, że zmiany, które nam wydają się błahe  
i niewielkie, dzieci postrzegają jako ogromne, wręcz ,,rewolucyjne".  

Przejście dziecka z klasy III do IV to kolejny próg w jego życiu. Przed nimi 
następny szczebel edukacji. Zmiany z nim związane są nieuchronne:  

 zmienia się wychowawca, który nie ma możliwości tak częstego kontaktu ze 
swoimi uczniami, jaki miał wychowawca edukacji wczesnoszkolnej,  

 pojawiają się nowe przedmioty, a co za tym idzie odmienne metody przyswajania 
wiedzy, 

 przychodzą nowi nauczyciele o różnych osobowościach, wymaganiach, 
sposobach przekazywania wiedzy,  

 zmienia się system oceniania, wzrasta poziom wymagań wobec uczniów 
szczególnie względem ich samodzielności i odpowiedzialności. 
W okresie zmiany etapów bardzo ważne jest stworzenie przyjaznego klimatu  

w szkole. Nauczyciele powinni dążyć do tego, żeby stworzyć dzieciom jak najlepsze 
warunki przystosowania się do zmienionej rzeczywistości. Uczniowie wymagają wtedy 
szczególnej opieki ze strony dorosłych, oczekują otwartej i opiekuńczej postawy 
pozwalającej bez zbytniego stresu i niepotrzebnych lęków przekroczyć próg między 
klasą trzecią a klasą czwartą. Aby przejście z III do IV klasy było bardziej płynne  
i komfortowe dla dzieci, kluczowa jest współpraca nauczycieli obu poziomów nauczania 
i stopniowe przygotowywanie uczniów do zmian, z którymi będą mieć do czynienia  
w szkole. 

Program adaptacyjny opracowany został dla potrzeb uczniów klas trzecich i 
czwartych oraz nauczycieli i rodziców. 
 

Cele: 
 
Główny: 

 ułatwienie uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny  
i związane z nim wymagania, celem wyeliminowania niepowodzeń szkolnych, 

 respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: 
uczeń – szkoła – dom rodzinny. 

Szczegółowe: 



 zaangażowanie nauczycieli uczących w działania na rzecz poprawy efektów 
kształcenia i wychowania, 

 zwiększenie samodzielności uczniów, przełamanie barier, które stawia przed 
nimi nieśmiałość, brak poczucia własnej wartości, 

 rozwijanie odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, 
 obniżenie stresu związanego z rozpoczęciem nauki w klasie IV, 
 wyposażenie uczniów w sposoby efektywnego uczenia się, 
 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i adaptacji ucznia w klasie i szkole, 
 integracja zespołu klasowego, 
 kształtowanie u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie 

ciekawości, 
 wspieranie rodziców w nowej dla rodziny sytuacji, 
 włączenie rodziców do współpracy podczas realizacji programu. 

 
 
Działania w klasie III: 
 

 
Lp. 

 

 
Formy 

 
Odpowiedzialni 

1.  Wychowawca klasy III przygotowuje karty obserwacji 
każdego ucznia zawierające szczegółowe informacje 
zebrane w toku etapu edukacji wczesnoszkolnej. 
Dokumenty te przekazane są pedagogowi szkolnemu  
i przeznaczone są do wnikliwej analizy dla wszystkich 
nauczycieli uczących w klasie IV. 

Wychowawcy klas III 

2.  Odwiedziny trzecioklasistów pod koniec roku 
szkolnego na zajęciach u czwartoklasistów, aby mieli 
okazję obserwować i poznawać różnice w toku 
prowadzenia lekcji przedmiotowej, innej niż tok zajęć 
edukacji wczesnoszkolnej. 

Wychowawcy klas III, 
nauczyciele klas IV 

3.  Obserwacja uczniów klas III podczas zajęć, a następnie 
przeprowadzenie lekcji wychowawczej przez 
nauczyciela planowanego na wychowawcę w danej 
klasie. 

Nauczyciele 
planowani na 

wychowawców 
klas czwartych 

4.  Prowadzenie przez różnych nauczycieli takich zajęć 
edukacyjnych jak: wychowanie fizyczne, informatyka, 
język angielski. 

Dyrektor  

5.  Przeprowadzenie lekcji otwartych z przyrody i 
historii. 

Nauczyciele uczący 

6.  Wprowadzenie elementów sposobu oceniania 
obowiązującego od klasy czwartej (wymiana 
doświadczeń wśród nauczycieli). 

Nauczyciele  

7.  Język angielski odbywa się z podziałem na grupy 
zaawansowania. 

Dyrektor  

8.  Zwiększenie nacisku na samodzielne układanie 
wypowiedzi ustnej podczas: 

 autoprezentacji, 

Nauczyciele  



 na zadawane pytania, 
 z lektury. 

9.  Publikacja na forum szkoły najciekawszych 
opowiadań uczniów na temat: „Jak wyobrażam sobie 
siebie w klasie czwartej?”. 

Wychowawcy klasy III 

10.  Spotkania w klasach z pedagogiem/psychologiem  
i pogadanka poruszająca zagadnienia prawidłowej 
organizacji własnej pracy w domu i podczas czasu 
wolnego. 
 

Pedagog/Psycholog 

11.  Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas trzecich  
na temat ich obaw, które mogą wystąpić w związku  
z rozpoczęciem nowego etapu edukacyjnego 
(załącznik nr 1). 

p. Aneta Mierzwa 

12.  Pedagogizacja rodziców w klasie III. Zapoznanie 
z psychologiczno-fizycznymi możliwościami ucznia 9 -
letniego 

Pedagog/Psycholog 

 
Działania w klasie IV: 
 
 

 
Lp. 

 

 
Formy 

 
Odpowiedzialni 

1.  Wszyscy nauczyciele uczący w klasie IV wnikliwie 
zapoznają się z orzeczeniami i opiniami z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej uczniów z trudnościami w 
uczeniu się  
i dostosowują przedmiotowe wymagania edukacyjne 
 do indywidualnych potrzeb i możliwości wymagającego 
wsparcia dziecka. 

Nauczyciele uczący 
klasy IV 

2.  Wrzesień jest „okresem ochronnym”. Według ustaleń 
nauczycieli, uczniowie klas IV nie otrzymują negatywnych 
ocen (1, 2) oraz mają możliwość częstszego poprawiania 
swoich prac czy odpowiedzi. 

Nauczyciele uczący 
klasy IV 

3.  Wycieczka integracyjna „Wychowanie przez zwiedzanie”. Wychowawcy klas IV 
4.  Nauczyciele uczący  pokazują uczniom jak się uczyć 

danego przedmiotu, opowiadają o swojej pracy. 
Nauczyciele uczący 

klasy IV 
5.  Spotkania z pedagogiem/ psychologiem dla uczniów na 

temat sposobów efektywnego uczenia się. 
Pedagog/Psycholog 

6.  Lekcje otwarte z następujących przedmiotów: 
 biologia 
 geografia 
 języki obce 

Nauczyciele uczący 



7.  Przygotowanie ulotki informacyjnej ze wskazówkami: 
 dla rodziców: jak rodzice wspólnie ze swoim 

dzieckiem mogą zorganizować „życie” ucznia  
na nowym etapie edukacyjnym 

 dla uczniów: jak właściwie organizować naukę  
w domu. 

Pedagog/Psycholog 

8.  Przygotowanie przez uczniów projektu na swój temat –  
„Ja i moje zainteresowania”(forma dowolna) i 
zaprezentowanie na forum klasy. 

Wychowawcy klas IV 

9.  Ankieta dla uczniów na temat „Jak odnalazłem się w klasie 
czwartej” (załącznik nr 2). 

p. Anna Gac - Fronc 

10.  Pedagogizacja rodziców podejmujące tematykę wdrażania 
dzieci do samodzielności, właściwej organizacji własnej 
pracy, nauki i innych zajęć, wdrażania do własnej 
dyscypliny  
i samokontroli 

Pedagog/Psycholog 

 
 
Ocena podejmowanych działań: 

 
Ocena programu dokonana będzie na podstawie: 

 obserwacji zespołu klasowego przez wychowawców klas, nauczycieli 
przedmiotów,  specjalistów, 

 analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas III i IV, 
 rozmów z rodzicami. 

 
 

Opracowano przez zespół w składzie: 

 
Anna Gac – Fronc - koordynator 
Aneta Mierzwa – koordynator 
Anna Śliwińska 
Joanna Uberman 
Jowita Młynarska – Kiełb 
Alina Flejszar – Wawro  
Magdalena Duliban 
Paulina Maj 
Bernadeta Łuksik 
Agata Pelc 
Jowita Sierżęga – Bester 
Alicja Pączka 


