
Czy moje dziecko może 
zostać uczniem?

O gotowości szkolnej



Możemy oszacować poziom 
gotowości dziecka do 
rozpoczęcia nauki w szkole 
dzięki obserwacji. Czy 
dziecko rozwinęło pewne,
niezbędne w nowej sytuacji 
umiejętności?

• Lista 
przykładowych umiejętności:

- uważnie słucha podczas czytania mu, jest 
zainteresowane,

- stosuje się do norm, zasad i ustaleń,

- potrafi dość długo skupić się na wykonywanym 
zadaniu ( 20 minut),

- jest samodzielne w wykonywaniu zadań lub 
czasem wymaga pomocy,

- pracuje wytrwale, kończy swoje prace lub 
czasem wymaga zachęty,

- potrafi podzielić wyrazy na sylaby, rozpoznaje i 
nazywa głoski w krótkich wyrazach,

- radzi sobie z niepowodzeniem ponawiając 
próby, szukając pomocy, nie załamuje się,



Przed rozpoczęciem przez 
dziecko nauki w szkole

warto skorygować, w takim 
stopniu w jakim to możliwe,
wady wzroku, słuchu, wady 
wymowy.

• Lista przykładowych umiejętności 
dziecka:

- jest sprawne ruchowo, biega, skacze na jednej nodze, 
kopie piłkę, chodzi po linii,

-rozpoznaje strony ciała (prawa, lewa), orientuje się w 
przestrzeni (zna pojęcia nad, pod, za itp..)

- potrafi posługiwać się przyborami szkolnymi, chętnie 
podejmuje działania plastyczne,

- potrafi rysować po śladzie, odwzorowuje kształty,

- kolorując nie wychodzi poza linie i kontury,

- rysuje szlaczki, potrafi narysować kształt podstawowych 
figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat, romb),

- wypowiada się pełnymi zdaniami, zna prawidłowe 
znaczenie używanych słów,

- nie ma problemów z wymową



Czy dziecko radzi sobie 
z myśleniem matematycznym,

przyczynowo – skutkowym, 
rozumieniem pojęć i 
zapamiętywaniem?

• Lista przykładowych umiejętności 
dziecka:

- umie ułożyć historyjkę obrazkową we 

właściwej kolejności(co było przedtem, co było 

potem),

- potrafi opisać co jest na obrazku,

- rozumie pojęcia wczoraj, dziś, jutro, 

mniej, więcej, po równo, dodać, odjąć, zlicza, 

dodaje i odejmuje przedmioty do 10,

- potrafi podzielić przedmioty na zbiory wg 

różnych kryteriów, określić, który przedmiot nie 

pasuje do pozostałych

- potrafi zapamiętać krótką rymowankę po kilku 

powtórzeniach



Adaptacja dziecka do nowej 
sytuacji może potrwać do 
6 tygodni. Jak dziecko radzi 
sobie w sytuacjach 
społecznych?

• Lista przykładowych umiejętności 
dziecka:

- spokojnie rozstaje się z opiekunami,

- potrafi współpracować i bawić się z innymi 
dziećmi, nie jest konfliktowe lub nadmiernie 
wycofane, liczy się z potrzebami dzieci,

- podporządkowuje się poleceniom dorosłych,

- jest wytrwałe, zalezy mu na osiągnięciu celu i na 
dobrej ocenie jego działania przez dorosłego,

-potrafi być samodzielne w swoich sprawach,

- zgłasza problemy, potrzeby, potrafi poprosić o 
wsparcie dorosłego,

Lista opracowana w oparciu o materiały Warszawskiego Centrum Innowacji 
Edukacyjno - Społecznych



Podsumowanie: Jeśli dziecko nie osiągnęło niektórych 

umiejętności z listy, podejmij takie 

działania, żeby umożliwić mu ich 

rozwijanie.

Wielu rzeczy dziecko nie potrafi –

warto wyjaśnić swoje wątpliwości 

w kwestii gotowości dziecka do 

nauki z nauczycielem w przedszkolu 

lub zgłosić się do rejonowej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej.


