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NAUKA W SZKOLE: 
Informacje dla rodziców i opiekunów o nauce na 
poziomie początkowym (Early Level) 
 
Jeżeli Państwa dziecko uczęszcza do grupy żłobkowej, przedszkolnej lub klasy P1 w szkole, 
nazywamy to nauką na poziomie początkowym (Early Level). Niektóre dzieci później 
zaczynają edukację na tym poziomie. Każde dziecko uczy się między innymi o rodzinach i 
przyjaźniach, o tym, że każde dziecko jest wyjątkowe i szczególne, o swoim ciele, 
uczuciach, dokonywaniu wyborów oraz opiece nad istotami żywymi. Ten dział edukacji z 
zakresu zdrowia i dobrostanu nosi nazwę edukacji w zakresie związków, zdrowia seksualnego 
i rodzicielstwa. Na tym poziomie uczymy się przede wszystkim o następujących sprawach:  
 
W kontekście rodzin i przyjaźni, dzieci uczą się o następujących zagadnieniach: 

• Że każda rodzina jest inna i że osoby ważne w życiu dziecka zapewniają mu miłość i 
opiekę. 

• Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak dogadywać się z innym dziećmi, bawić 
się razem, współpracować i dzielić się. Obejmuje to uczenie się o przestrzeni osobistej 
oraz rozpoznaniu i szanowaniu uczuć drugiej osoby. 

• Jak ważna jest życzliwość i jak ją okazywać innym. 
 

W kontekście wyjątkowości i szczególności każdego dziecka, dzieci uczą się o następujących 
zagadnieniach: 

• Że każdy człowiek jest indywidualną osobowością. 
• Podobieństwa i różnice pomiędzy dziećmi ze swojej grupy. 
• Rozumieć, że złe traktowanie innej osoby z powodu dzielących nas różnic jest 

niedobre. 
 

W kontekście własnego ciała, dzieci uczą się o następujących zagadnieniach: 
• Nazwy części ciała - i że pewne części ciała stanowią sferę intymną. 
• Zachowywanie czystości i dlaczego jest to ważne - uczenie się o myciu rąk i 

szczotkowaniu zębów. 
 
W kontekście uczuć i dokonywania wyborów, dzieci uczą się o następujących zagadnieniach: 

• Rozpoznawać i wyrażać swoje uczucia, między innymi dotyczące bezpieczeństwa lub 
zagrożenia, szczęścia lub zmartwienia. 

• Wiedzieć, do jakich dorosłych mogą zwrócić się z pytaniem lub zmartwieniem - 
wprowadzenie koncepcji zaufania. 

 
W kontekście opieki nad sobą i innymi żywymi istotami, dzieci uczą się o następujących 
zagadnieniach: 

• Skąd pochodzą istoty żywe. 
• Jakie są potrzeby roślin, zwierząt i małych dzieci. 
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• Że są specjaliści, którzy im pomagają i zapewniają im opiekę, tacy jak personel 
przedszkola, nauczyciele, lekarze lub pielęgniarki. 

 
Jak uczymy się w szkole? 
Dzieci są ciekawskie. Bardzo ciekawią je interakcje między ludźmi i jak działa ich ciało. Mimo 
iż nauka w przedszkolu lub szkole jest ważna, dzieci oczywiście bardzo polegają na swoich 
rodzicach lub opiekunach w kwestii opieki, miłości i uczenia się, jakie zachowania i wartości 
są w życiu ważne. W przypadku dzieci na poziomie początkowym, duża część edukacji 
odbywa się poprzez rozmowę i zabawę, personel będzie więc korzystał z rozmów, gier, 
rysowania i bajek, aby wspierać edukację dotyczącą zdrowia i dobrostanu. Mogą 
Państwo dowiedzieć się więcej o stosowanych przez nas metodach edukacyjnych, 
korzystając z ogólnokrajowego portalu: 
https://rshp.scot/early-years/ 
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