
U progu szkoły



Wraz z pójściem do szkoły 
dziecko doświadcza zmiany, 
tym większej im gorzej jest 
przygotowane do nowych 
zadań.



• Przekroczenie progu szkolnego to wielka zmiana w życiu dziecka.

• Ogromną trudność sprawia mu przejście z niczym nie ograniczonej zabawy 
dziecięcej do obowiązkowej i systematycznej nauki szkolnej. 

• Dziecko może się zniechęcić ewentualnymi niepowodzeniami lub też podejściem 
nauczyciela. 

• Dlatego niezmiernie ważne jest, aby rozwój psychofizyczny rozpoczynających 
zmagania szkolne uczniów, przebiegał prawidłowo, bez żadnych zakłóceń 
i równomiernie we wszystkich sferach: fizycznej, emocjonalnej, społeczno-
moralnej i umysłowej.



Aby szkoła stała się wspaniałą przygodą 
i pomocą w dążeniu do samorealizacji, 
musi pojawić się w odpowiednim 
momencie, który nazywać możemy 

GOTOWOŚCIĄ SZKOLNĄ 



Czym jest gotowość szkolna? 

„Gotowość, nie jest stanem , na 
który wystarczy czekać, ale 
trzeba ją wykształcić.” 

J. Bruner



Czym różni się okres przedszkolny od szkolnego?

DOTĄD
 dziecko uczyło się podczas 

zabawy lub w toku codziennych 
zajęć, jakby przy okazji, 
zazwyczaj wtedy, gdy czuło 
taką potrzebę 

 zdobywane wiadomości i 
umiejętności miały dla dziecka 
praktyczne znaczenie 

 nauka zazwyczaj była 
dobrowolna

W szkole
 nauka jest systematyczna i 

zorganizowana

 nowe treści poznawane są po 
kolei, według planu nauczyciela 

 nauka ma charakter 
teoretyczny, wielu zasad i 
informacji nie da się 
zastosować od razu 

 jest obowiązkowa !!!



Dlatego od dziecka 
wymaga się dużo większej 
zaradności, samodzielności i 
odpowiedzialności.



Gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole uzależniona jest m.in. 

od rozwoju dziecka 

od tego, jak długo dziecko uczęszczało do przedszkola

czy miało okazję współdziałać z innymi dziećmi w najbliższym otoczeniu 

w jaki sposób dorośli zaspokajali jego potrzeby poznawcze i uczuciowe 

w jaki sposób stawiano dziecku wymagania dostosowane do jego

możliwości, a jednocześnie rozwijające pożądane społecznie formy

zachowania 



Pamiętajmy!

Dzieci osiągają dojrzałość szkolną w 
różnym czasie. 

Każde dziecko jest inne.



Czynniki 
indywidualne 

związane z 
dzieckiem

Czynniki zew. 
związane ze 

środowiskiem

Czynniki 
zewnętrzne 
związane z 

rodziną



Czynniki indywidualne związane z dzieckiem 

Wśród nich wymienić można: 

• stan zdrowia 

• płeć 

• właściwości psychiczne ( m.in. cechy pamięci, pamięć wzrokowa, 
sprawność myślenia, rozwój mowy- poziom wypowiedzi słownych, zasób 
słownictwa- sprawność operowania słownictwem). 

• Należą tu również potrzeby, predyspozycje dziecka, temperament oraz 
zainteresowania. 



Czynniki zewnętrzne związane z rodziną 

• Rodzina dostarcza dziecku doświadczenia od ich jakości i 
ilości zależy jego rozwój umysłowy, sposób zachowania się, 
dostosowanie do norm i zasad społecznych.

• Rodzina bowiem, to najważniejszy ośrodek wpływów, zaś 
dla nauczyciela powinna być sprzymierzeńcem, który 
pomaga zarówno w dobrym poznaniu dziecka, jak i we 
wczesnym wykryciu ewentualnych trudności i niepowodzeń 
dziecka. 



• Im dłuższy czas dziecko uczęszczało do przedszkola, tym większa istnieje 
szansa na zapewnienie harmonijnego rozwoju we wszystkich dziedzinach. 
Rozwój sfery emocjonalnej zależy od ilości kontaktów społecznych.

• Przedszkole jest miejscem, w którym nawiązanie kontaktów jest łatwiejsze. 

• Dziecko poznaje zasady współżycia w grupie, uczy się prawidłowego 
zachowania w różnych sytuacjach. 

• Podczas zabaw i zajęć zdobywa wiedzę, która wpływa na poziom 
dojrzałości umysłowej. 

• Kształci umiejętność rozumowania, analizy i syntezy, zdolność 
zapamiętywania i swobodnego wypowiadania się na temat. 

• Ma możliwość systematycznego uczestnictwa w zabawach ruchowych. 

Czynniki zewnętrzne związane ze środowiskiem 
– przedszkole. 



Wyznaczniki gotowości do szkolnego uczenia się 

Dojrzałość fizyczna

Rozwój 
percepcyjno-
motoryczny

Rozwój mowy !!!

Dojrzałość umysłowa -
rozwój poznawczy

Dojrzałość emocjonalna -
rozwój emocjonalno-

społeczny



Co dziecko powinno umieć przed pójściem do 
szkoły? 

• Aby opanować umiejętności szkolne potrzebny jest prawidłowy 
rozwój precepcyjno- motoryczny (poznawczy i ruchowy).

• Im bardziej harmonijna jest ta dojrzałość, tym większa 

będzie gwarancja powodzenia dziecka w nauce. 



To właśnie dzięki aktywności ruchowej 
najefektywniej rozwija się koordynacja ruchowa i 
koncentracja uwagi dziecka, co pozwala mu na 
wykonywanie coraz bardziej złożonych czynności, 
takich jak rysowanie, czy pisanie.
Stąd tak ważne jest zapewnienie codziennej 
aktywności ruchowej zarówno w środowisku 
domowym jak i podczas zajęć wychowania 
fizycznego.
2-3 godz. dziennie                                 ruchu!!!





Sprawność manualna- motoryka mała

Sprawność manualna i grafomotoryczna widoczna jest u 
przedszkolaka w pracach zręcznościowych, samoobsłudze oraz 
podczas wykonywania prac graficznych. 

Podczas manipulacji dziecko nie tylko bawi się, ale także uczy 
posługiwać różnymi przedmiotami codziennego użytku: 
ołówkiem, pędzlem, nożyczkami, sztućcami.

Od sprawności manualnej zależy sprawność grafomotoryczna!!!



Sprawność grafomotoryczna to:

 zdolność posługiwania się przyborami 
szkolnymi- pisarskimi (ołówki, kredki, nożyczki) 

 związana jest z ich właściwym chwytem.



PRAWIDŁOWY CHWYT PISARSKI-
trójpunktowy

Umożliwia długotrwałe i efektywne 
pisanie/rysowanie.



Koordynacja wzrokowo- ruchowa

• Jest to umiejętność łączenia tego, co widzi oko z 
tym, co wykonuje ręka tj. przeniesienie obrazu 
graficznego na ruch. 

• Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa jest 
niezbędna do wykonywania wielu codziennych 
czynności takich jak: pisanie, rysowanie, 
manipulowanie, ćwiczenia gimnastyczne czy 
nawet ubieranie lub inne czynności 
samoobsługowe.



Wpływ TV na rozwój umiejętności rysowania u 5-6 latków



Uczyć też trzeba się nauczyć. Badania prowadzone 
nad stylami przetwarzania informacji (uczenia się) 
wykazują, że:

około 30% ludzi zapamiętuje trzy czwarte
tego, co usłyszy,

około 40% zapamiętuje trzy czwarte z tego, 
co przeczyta lub zobaczy,

około 15% najlepiej uczy się dotykowo,

około 15% z nas uczy się poprzez ruch,
działanie (kinestetycznie).



Co usłyszę, zapomnę. 
Co zobaczę, zapamiętam. 
Co zrobię, zrozumiem. 

– Konfucjusz



Fundamenty rozwoju poznawczego. O umysłowej gotowości do nauki świadczy 
poziom poznawczej aktywności dziecka, jego zainteresowanie dla wiedzy jako źródła 
informacji.

uwaga

pamięć mowa

myślenie

pisanie

czytanie

uczenie się 

funkcjonowanie w 
szkole

spostrzeganie



Spostrzeganie 

• Do podjęcia nauki czytania niezbędny jest odpowiedni poziom 
spostrzegania wzrokowego (percepcja wzrokowa) –
prawidłowa analiza i synteza materiału graficznego 
spostrzeganego wzrokowo oraz słuchowego (percepcja 
słuchowa) 

• prawidłowa analiza i synteza materiału słownego 
odbieranego słuchowo.



Percepcja wzrokowa
• Percepcja wzrokowa, jest to zdolność prawidłowego 

spostrzegania wzorów, kształtów, zdolność ich 
poprawnego zapamiętywania, porównywania, 
odtwarzania. 

• Powszechnie wiadomo, że w toku nauki szkolnej dziecko w 
dużej mierze opiera się na spostrzeżeniach wzrokowych. 

• Stopień rozwoju percepcji wzrokowej dzieci uważany jest za 
jeden z najważniejszych czynników warunkujących sukcesy 
szkolne dzieci. 

• Właściwy poziom rozwoju percepcji wzrokowej jest warunkiem 
koniecznym, choć niewystarczającym do opanowania 
umiejętności czytania i pisania, ma też zasadniczy wpływ na 
opanowanie przez dziecko innych istotnych w nauce szkolnej 
umiejętności.



Mowa 
• Mowa w życiu człowieka stanowi podstawowe 

urządzenie w komunikowaniu się, zdobywaniu 
informacji oraz nawiązywaniu kontaktów 
społecznych. Dobrze rozwinięta mowa ustna 
stanowi podstawę do podjęcia nauki szkolnej. 

• Dziecko uczy się nowych wyrazów, wzbogaca swe 
wypowiedzi wraz z nabywaniem kolejnych 
doświadczeń i poszerzaniem wiedzy o otaczającej 
go rzeczywistości. 



Dlaczego prawidłowy rozwój mowy jest tak 
ważny?
Większość dzieci z trudnościami w mówieniu ma kłopoty w nauce, w 
szczególności w zakresie opanowania nauki czytania i pisania, a także w 
komunikacji językowej. 

Wady wymowy powodują: 

 nieśmiałość, 

 lękliwość, 

 poczucie niższości, 

 brak wiary we własne siły. 

Dlatego ważna jest wczesna diagnoza i zlikwidowanie przyczyn zaburzeń 
poprzez podjęcie terapii logopedycznej.



„Jednym z ważniejszych zaleceń 
przekazywanych rodzicom dzieci z 
zaburzeniami rozwojowymi i opóźnionym 
rozwojem mowy jest konieczność całkowitej 
rezygnacji z korzystania telewizora.

prof. Jagoda Cieszyńska



Mowa a rozwój dziecka

• Nadmierne korzystanie z wysokich technologii (tablet, smartfon, TV, 
komputer) wpływa na rozwój ogólny dziecka a przede wszystkim na 
rozwój mowy.

• Dziecko 7 letnie powinno prawidłowo posługiwać się językiem, pod 
względem artykulacji poszczególnych głosek, jak również intonacji i 
akcentu.

• Natomiast u około 3% dzieci przedszkolnych występuje opóźniony 
rozwój mowy, który wiąże się z dodatkowymi trudnościami- problemy 
z czytaniem, pisaniem i nauka w szkole.



„Sukces w życiu 
zależy nie tylko od 
intelektu, lecz od 
umiejętności 
kierowania 
emocjami” 

Daniel Goleman



W ogólnym rozwoju dziecka sfera emocjonalna jest najbardziej 
wrażliwa i wymaga największej uwagi ze strony dorosłych

 O tym czy prawidłowo ukształtuje się sfera emocjonalna i 
zachowanie społeczne, decyduje wiele czynników m. in.: 

• relacje między członkami rodziny 

• odpowiednie kierowanie rozwojem emocjonalnym i społecznym 
dziecka przez dorosłych 

• stosowanie odpowiednich i spójnych metod wychowawczych już od 
momentu przyjścia dziecka na świat 

• prawidłowe wpływy środowisk, w których dziecko przebywa dom 
rodzinny, przedszkole, plac zabaw itp.. 

 Kluczową rolę odgrywają znaczący dorośli w życiu dziecka !!! 



Skutki niewłaściwej oceny gotowości szkolnej dziecka

• niewykorzystanie potencjału dziecka, zbyt niski poziom 
wymagań w stosunku do możliwości, brak wyzwań, nuda –
spadek motywacji do nauki

• zbyt wysokie wymagania w stosunku do możliwości
dziecka – skutkują trudnościami w nauce, zaburzeniami

motywacji lub zaburzeniami emocjonalnymi



Poniżej podaję źródła które mogą być 
przydatne w czerpaniu inspiracji do 

pracy z dziećmi, jak również wiedzy nt. 
wpływu wysokich technologii na rozwój 

dziecka



• „Teleogłupianie. O zgubnych skutkach oglądania 
telewizji (nie tylko przez dzieci).” M. Desmurget

• „Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki 
patrzenia na ekran a rozwój dziecka” R. Patzlaff. 

Warto również przeczytać: „Cyfrową demencję” M. 
Spitzera oraz „iMÓZG. Jak przetrwać technologiczną 
przemianę współczesnej umysłowości.” G. W. Small, 
G. Vorgan.

https://www.papuga.com.pl/telewizja-a-rozwoj-dzieci/



Dziękuję za uwagę !


