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WSTĘP 
 

Nauka w szkołach i przedszkolach powinna być prowadzona w taki sposób,  

aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a 

 nie za ciężki obowiązek. 

A. Einstein 

 

Publikacja ta ma charakter poradnika i jest przeznaczona dla osób przygotowujących 

się do pracy z dziećmi w przedszkolu, szczególnie tych, które pragną pogłębić wiedzę w 

zakresie dojrzałości szkolnej. Na rynku istnieje wiele bardzo dobrych opracowań tego 

zagadnienia, dlatego głównym zamysłem autora było spojrzenie na tę problematykę z nieco 

innej strony i położenie  większego nacisku na praktykę. Z tego względu nie poruszano w 

poradniku charakterystyk czysto teoretycznych, w to miejsce zaproponowano oryginalne 

rozwiązania stosowane w niektórych placówkach, warte pokazania większemu gremium. 

Opracowanie to nie wyczerpuje w pełni przedstawionych zagadnień, nie jest to też 

założeniem autora tekstu.  

Publikacja to odnosi się do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 

sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej przedszkolnego wychowania i kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw poz. 977). W pierwszej części 

skupiono się na problematyce terminologicznej i prawnej, w kolejnej opisano szczegółowo 

wraz z interpretacją psychologiczno-pedagogiczną podstawowe założenia nowego 

rozporządzenia, wynikające z niego zalecenia dla placówek i nauczycieli oraz przyczyny 

braku gotowości szkolnej dzieci kończących etap edukacji przedszkolnej. W ostatniej części 

poruszono problematykę badania dojrzałości szkolnej oraz sposobów i strategii pracy z 

rodzicami, ze szczególnym uwzględnieniem przekazywania informacji trudnych. W tekście 

czytelnik znajdzie również wiele przykładów praktycznych rozwiązań poruszanych 

zagadnień. W aneksie umieszczono wykaz zalecanej literatury oraz stron internetowych. 
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1. Problematyka terminologiczna i uwarunkowania prawne dojrzałości 

szkolnej 

Współczesne postrzeganie edukacji dzieci, w szczególności ich przygotowania do 

rozpoczęcia nauki szkolnej, musi odbywać się w sposób uwzględniający całościowy rozwój 

dziecka. Dyskutując na ten temat, należy uwzględnić kontekst społeczno-kulturowy, 

rozwojowy, materialno-przestrzenny oraz edukacyjny.
1
   

Często wymiennie stosuje się określenie gotowości oraz dojrzałości szkolnej
2
, czasami 

jednak określenia te traktuje się rozłącznie. Gotowość szkolną współcześnie rozpatruje się 

jako proces i efekt współdziałania aktywności dziecka i aktywności dorosłych tworzący 

warunki do uczenia się, jako efekt interakcji, „współgry” właściwości dziecka i właściwości 

szkoły.
3
 Z kolei:  dojrzałość szkolną można rozpatrywać jako kategorię rozwojową zależną od 

interaktywnego współdziałania właściwości dziecka, jego fizycznego i mentalnego 

zaangażowania, aktywności dorosłych wspierających uczenie się dziecka oraz jakości 

funkcjonowania przedszkola i szkoły.
4
 Dojrzałość szkolną można definiować zatem jako 

aktualny stan rozwoju, natomiast gotowość traktować jako prognostyk najbliższych 

możliwych zmian rozwojowych.  

 Zagadnienie dojrzałości szkolnej obecne jest w literaturze od lat dwudziestych XX w., 

w kształtowaniu współczesnych stanowisk na ten temat istotną rolę odegrali m.in.:  K. 

Penning, F. Krause, H. Winkler, B. Johanssen, A. Fritz, A. Swoboda, M. Grzywak – 

Kaczyńska, W. Chroma, H. Radlińska, S. Szuman, A. Majewska, B. Wilgocka-Okoń. 

Osiągnięcie dojrzałości szkolnej jest długotrwałym procesem rozwojowym, na który 

ma wpływ wiele czynników natury biologicznej, psychologicznej i społecznej. Dziecko 

kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno nabyć 

odpowiednich kompetencji w zakresie: 

 umiejętności społecznych; 

 samoobsługi; 

 mowy; 

 czynności intelektualnych; 

                                                 
1
 R. Michalak, E. Misorna: Konteksty gotowości szkolnej. Wyd. CMPPP, Warszawa 2006. 

2
 B. Wilgocka-Okoń: Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Żak, Warszawa 2003, s.10. 

3
 Tamże, s.12. 

4
 R. Michalak, E. Misorna: Konteksty gotowości szkolnej. Wyd. CMPPP, Warszawa 2006, s. 8. 
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 sprawności fizycznej i wychowania prozdrowotnego; 

 dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 

 wychowania przez sztukę; 

 zainteresowań technicznych, stosowania zabaw konstrukcyjnych; 

 przyswajania znaczenia oraz istoty zjawisk atmosferycznych; 

 poszanowania roślin i zwierząt; 

 rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną; 

 gotowości do nauki czytania i pisania; 

 wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego.
5
 

Uregulowania prawne w zakresie rozwoju dzieci w kierunku osiągnięcia dojrzałości szkolnej 

zawierają m.in.: 

 Konstytucja RP; 

 Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r., z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 

2004 r. nr 256 poz. 2572) (oraz późniejsze zmiany i ustawy); 

 Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. dotyczące reguł organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

 Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. dotyczące szczegółowych zasad 

funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

publicznych poradni specjalistycznych; 

 Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. dotyczące organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

 Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2012 r. dotyczące podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 

(Dz. U. poz. 977).
6
 

 

 

 

 

                                                 
5
 Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dziennik 

Ustaw poz. 977 
6
 Internetowy System Aktów Prawnych 
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2. Przygotowanie do szkoły – czyli jak stymulować rozwój dzieci  

 

 Wspieranie rozwoju społecznego; komunikacja z dorosłymi i dziećmi, zgodne 

funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.  

 

Uczeń wchodzący w świat edukacji w szkolnej:  

1. Potrafi skupić uwagę na innych, tak aby zapercepować, czego oczekują i co mówią; 

grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy. 

2. Przestrzega zasad obowiązujących w grupie rówieśniczej (współdziała w zabawach i 

w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych. 

3. Usiłuje przewidywać skutki swoich zachowań, stara się radzić sobie samodzielnie w 

różnych sytuacjach życiowych. 

4. Rozumie, że nie powinno się eksponować bogactwa i dokuczać innym dzieciom, 

wychowywanym w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i 

szykanować innych. 

5. Zna swoje dane personalne, werbalizuje swoje nazwisko, imię oraz adres 

zamieszkania. Jest świadom, komu możne podawać takie informacje.
7
 

 

 Kompetencje społeczne są rozwijane w ciągu całego życia człowieka. Kompetencje 

społeczne są umiejętnościami o charakterze 

złożonym, które zasadniczo determinują 

jakość radzenia sobie w różnego rodzaju 

sytuacjach społecznych. Nabywane są w 

toku treningu społecznego.
8
 Ich głównym 

miernikiem jest efektywność 

funkcjonowania w sytuacjach społecznych. 

Kryteria efektywności obejmują m.in. 

                                                 
7
 Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dziennik 

Ustaw, poz. 977 
8
 A. Matczak: Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik. Warszawa 2007, s.7. Podaję za M. 

Nowak: Proces grupowy w zajęciach socjoterapeutycznych.  

Rysunek 1. Źródło:  http://info.edziecko.pl/szukaj/edziecko/kłótnie+dzieci 
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adekwatność zachowań, umiejętność budowania relacji, skuteczność realizacji celów.
9
 

Największy wpływ na nie mają relacje interpersonalne w rodzinie biologicznej. Przedszkole 

spełnia w tej mierze funkcję pomocniczą, jednak bardzo ważną, związaną z nabywaniem 

umiejętności współżycia z rówieśnikami. Może być również miejscem pierwszych diagnoz 

przesiewowych zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym dziecka na tle grupy.  

Szczególnie istotne wydaje się inicjowanie przez nauczycieli wychowania przedszkolnego 

zabaw umożliwiających rozwijanie umiejętności społecznych.   

Kształtowanie tego typu umiejętności  wymaga od nauczycieli m.in. znajomości procesów 

grupowych, technik pracy grupowej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z konfliktem, 

granicami osobistymi oraz z ekspresją emocji
10

. Konieczne jest również posiadanie przez  

niego  pewnych cech osobistych. Należą do nich: 

1. Odwaga: 

 działanie zgodnie z  własnymi przeczuciami i przekonaniami; 

 odsłanianie niekiedy swoich słabości, szczerość i bezpośredniość; 

 wyrażanie własnych obaw, uczuć, oczekiwań względem grupy. 

2. Gotowość do modelowania, czyli bycie autentycznym, z takimi myślami, uczuciami i 

postawami, jakie się  posiada, niechowanie się za maską. 

3. Obecność – tu: emocjonalna. Należy dać sobie przyzwolenie na  przeżywanie uczuć. 

4. Dobra wola i troska. 

5. Wiara w ludzi i ich możliwości  (Jeśli nie wierzysz w to, co robisz, współpracujesz, jednak 

nie wierzysz w tę współpracę – zaniechaj tego). 

6. Otwartość wobec siebie samego i grupy oraz pogłębianie świadomości własnego zaplecza 

kulturowego. 

7. Nieprzyjmowanie postawy  obronnej wobec ataków. Gotowość do przyjęcia krytyki. Ostra 

krytyka w reakcji na informacje zwrotne powoduje wycofanie udzielającego tę 

informację. Zamiast tego lepiej jest pokazać danej osobie, jak się czujesz, powiedzieć jej o 

tym. 

                                                 
9
 K. Martowska: Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Liberi 2012, s.16. Podaję za M. 

Nowak: Proces grupowy w zajęciach socjoterapeutycznych.  
10

 Wielu nauczycieli nie potrafi pracować m.in. ze złością podopiecznych; wychodzą z założenia że w grupie nie 

powinno być konfliktów, a jeśli takowe się pojawią bardzo często są nieodpowiednio rozwiązywane np. poprzez 

bezcelowe dyskusje z dziećmi. Nauczyciele powinni uczyć dzieci adekwatnej ekspresji złości, tak aby 

jednocześnie nie wyrządzić drugiemu człowiekowi krzywdy. W tym miejscu można polecić nauczycielom w 

ramach rozwoju osobistego treningi związane z ekspresją emocji, szczególnie tych trudnych. 
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8. Niemówienie o sile, a bycie siłą, motywowanie nią innych, niedominowanie. Należy 

uważać na pychę i idealizowanie przez grupę. 

9. Wytrzymałość i odporność. Należy być cały czas świadomym swojego poziomu energii. 

Potrzebne jest jej alternatywne źródło, dostarczające siły do pracy z daną grupą. 

10. Gotowość do poszukiwania nowych doświadczeń. 

11. Uśmiech i humor, czyli dystans do siebie, umiejętność śmiania się z samego siebie. 

12. Samoświadomość: własnych celów, motywacji, potrzeb, zalet i ograniczeń, wartości, 

emocji, problemów. 

13. Pomysłowość. 

14. Osobiste zaangażowanie.
11

 

 

 Wspieranie rozwoju nawyków higienicznych, czynności samoobsługowych i 

kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku  

 

Uczeń wchodzący w świat edukacji w szkolnej:  

 

1. Potrafi prawidłowo szczotkować zęby umyć się i wytrzeć. 

2. Zna i stosuje zasady właściwego zachowania 

przy stole podczas posiłków, umie sprzątać po 

sobie. 

3. Samodzielnie korzysta z toalety. 

4. Ubiera się i rozbiera bez pomocy innych osób, 

potrafi  zadbać o osobiste rzeczy i nie naraża ich 

na zgubienie lub kradzież. 

5. Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
12

 

 

 

                                                 
11

M. Corey, G. Corey: Grupy: metody grupowej pomocy psychologicznej. Instytut Psychologii Zdrowia  

  PTP, Warszawa 2002. 
12

 Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego… 

Rysunek 2. Źródło: http://naszeserce-juliusz.blogspot.com/2009/12/samoobsuga.html 



 

 
9 

Biuro Projektu: 

RODN „WOM” w Katowicach 

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7,  

40-132 Katowice, tel. 32 258 22 09  

e-mail: kompetencjenauczyciela@womkat.edu.pl 

Samodzielność nie przychodzi sama. Niektóre umiejętności, takie jak zaradność czy 

zręczność, dziecko może odziedziczyć po rodzicach. Brak prawidłowej stymulacji może 

spowodować jednak, że mogą  stosunkowo szybko zaniknąć, np.  jeśli dziecko nie będzie miało 

okazji do samodzielnej działalności, jeśli będzie stale wyręczane przez dorosłych. Wdrażanie 

dzieci do samodzielności powinno rozpoczynać się już w drugim roku życia i trwać dopóty, 

dopóki dziecko jest pod opieką rodziców. Przemianom podlega zakres wymagań, a czynności 

stają się coraz bardziej złożone. Od pierwszych lat życia rodzice powinni systematycznie i  

cierpliwie  przyzwyczajać do samodzielności, do tego, by samo jadło, ubierało się, rozbierało 

i układało swoje ubranka, sprzątało po sobie, myło się itd.
13

 

 Poziom samoobsługi i samodzielności dzieci jest mocno zdeterminowany systemem 

postępowania rodziców oraz przeprowadzonym adekwatnym treningiem tych umiejętności. 

Placówki przedszkolne szczególnie powinny być wyczulone w tym zakresie na odpowiednią 

pedagogizację rodziców.
14

 Ponadto w pracy przedszkolnej bardzo przydatnym narzędziem w 

kształtowaniu tych umiejętności  wydaje się być wzajemne uczenie się dzieci od siebie.
15

   

Wsparciem tu mogą być również wyselekcjonowane materiały czytelnicze, takie jak: 

Kukuryku na ręczniku M. Kownackiej, A. Fredry Małpa w kąpieli, czy J. Brzechwy Brudas, 

Grzebień i szczotka, Mucha.   

 W kształtowaniu właściwych zachowań przy stole podczas posiłków, nakrywania do 

stołu i sprzątania po sobie pomocne mogą być zajęcia kulinarne dla dzieci, podczas których są 

one włączane w cały proces powstawania wartościowych posiłków,  przygotowania miejsca 

do jedzenia oraz wspólnego biesiadowania. Na rynku edukacyjnym powstaje coraz więcej 

profesjonalnych programów edukacyjno-kulinarnych możliwych do realizacji w 

przedszkolach i szkołach podstawowych. Dobrym przykładem może być Szkoła na widelcu,  

Kuchcikowo, Little Chef czy Cecylia Knedelek.  

                                                 
13

 J. Gładysz: Dziecko samodzielne. „Bliżej przedszkola”, nr 4. 96 wrzesień 2009, s. 29. 
14

  Wielu rodziców nie ma świadomości popełnianych błędów, bardzo często fiksują się oni na wcześniejszych 

etapach rozwojowych dziecka, czasami podświadomie chcą, aby ich pociechy były bardziej zależne od nich. 

Często sympatyczna acz zdecydowana pedagogizacja rodziców bardzo szybko odnosi pozytywny dla dziecka 

skutek.  
15

 Jest to związane ze zjawiskiem modelowania zachowań wewnątrz grupy rówieśniczej.  
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Rysunek 3. Źródło: http://littlechef.pl/przedszkola/ 

 

 Wspomaganie rozwoju mowy dzieci  

 

Uczeń wchodzący w świat edukacji w szkolnej:  

 

1. Jest w stanie mówić prawidłowo pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, 

fleksyjnym i składniowym, kieruje się bezpośrednio do rozmówcy. 

2. Dostosowuje ton i barwę głosu adekwatnie do sytuacji, wypowiada się płynnie, z 

odpowiednim natężeniem. 

3. Potrafi formułować dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach, uważnie słucha, pyta o 

niejasne dla siebie fakty i zdarzenia. 

4. Komunikuje czytelnie dla otoczenia o własnych decyzjach i potrzebach.
16

 

 

Wpływ na prawidłową komunikację w zakresie potrzeb, decyzji, uważne słuchanie ma 

postawa i narzędzia stosowane przez nauczyciela. Powinien on mówić jasno, precyzyjnie i 

zrozumiale, językiem dostosowanym do możliwości percepcyjnych dzieci. Powinien także 

aktywnie słuchać, czyli świadomie używać następujących narzędzi pracy z dziećmi: 

 odzwierciedlanie – przekazywanie istoty tego, co powiedział rozmówca; 

 klaryfikacja – wyciąganie z wypowiedzi rozmówcy najistotniejszych rzeczy; 

 podsumowanie – w razie konfliktów, problemów, zastojów podsumowywanie 

dotychczasowych osiągnięć, poczynań; 

 wspomaganie (facylitacja) – otwieranie możliwości jasnej komunikacji w grupie i 

stwarzanie uczestnikom grupy poczucia coraz większej odpowiedzialności za siebie i 

innych; 

                                                 
16
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 interpretowanie – podawanie interpretacji w formie hipotez nie faktów; 

 zadawanie pytań – należy jednak uważać, aby tego środka nie nadużywać, gdyż 

komunikacja i klimat rozmowy ulegają wtedy pogorszeniu;  

 znajdowanie wspólnego mianownika – łączenie tego, co jedna osoba mówi lub 

robi z problemami, kwestiami wypowiadanymi przez inne osoby; 

 konfrontowanie – unikanie etykietowania, zwracanie uwagi na zachowanie, 

podawanie konkretów, informowanie o uczuciach, stanach, jakie temu towarzyszą.
17

 

 

Zajęcia wspierające rozwój mowy (poprawność pod względem artykulacyjnym, 

gramatycznym, fleksyjnym i składniowym), powinny dla dzieci być zabawą, dostosowaną 

czasowo i stopniem trudności do ich możliwości; muszą też być systematyczne i 

konsekwentne.  

Aktywności te mogą być realizowane w ramach zgrupowanych  ćwiczeń: 

 słuchowych  z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych (m.in. rozpoznawanie 

instrumentów, odgłosów natury, różnych tonów); 

 z wykorzystaniem dźwięków mowy (m.in. ćwiczenia słuchu fonematycznego, 

iloczasu, słuchu prozodycznego i realizacji melodii wypowiedzi, tempa wypowiedzi, 

akcentu wypowiedzi, słuchu fonetycznego); 

 rozumienia wypowiedzi i pamięci słownej; 

 rozwijających słownictwo;  

 w budowaniu zdań i dłuższych wypowiedzi; 

 oddechowych; 

 głosowych i aparatu artykulacyjnego.
18

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 M. Corey, G. Corey: Grupy: metody grupowej pomocy psychologicznej. Instytut Psychologii Zdrowia  

  PTP, Warszawa 2002. 
18

 http://www.ppp3gdynia.szablon.pl/index.php?p=1_13 06.2014, D. Emiluta-Rozya :  Wspomaganie rozwoju 

mowy dziecka w wieku przedszkolnym. CMPPP, Warszawa 2003;  B. Rocławski: Opieka logopedyczna od 

poczęcia. Glottispol, Gdańsk 1993. 
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 Stymulacja u dzieci rozwoju intelektu w zakresie poznawania i rozumienia siebie 

i swojego otoczenia 

 

 Uczeń wchodzący w świat edukacji w szkolnej: 

  

1. Przewiduje skutki (adekwatnie do wieku) czynności manipulacyjnych na 

przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach). 

2. Potrafi formułować uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są 

inne, w sensowny sposób klasyfikuje obiekty. 

3. Jest w stanie powiązać skutek z przyczyną, stara się przewidywać, co się może 

zdarzyć pod wpływem konkretnego zachowania.
19

 

 

Nauczyciel wspierając rozwój czynności intelektualnych dziecka, powinien mieć przede 

wszystkim świadomość, czym jest inteligencja, jakie są jej rodzaje i prawidłowości 

rozwojowe, które czynności i aktywności człowieka należą do intelektualnych oraz  jakimi 

zasadami należy się kierować, aby poprawnie wspierać rozwój podopiecznych w tym 

zakresie. Inteligencja jest pojęciem wielorako definiowanym. Można ją postrzegać jako: 

 zdolność rozwiązywania problemów (Piaget), 

 zdolność do szybkiego przetwarzania informacji (Hunt), 

 zdolność uczenia się (Ferguson), 

 to, co mierzą testy inteligencji (Boring), 

 zdolność przystosowania się do panujących warunków, dzięki kontroli nad procesami 

poznawczymi, dostrzeganiu abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z uprzednich 

doświadczeń (Nęcka). 

 

H. Gardner stworzył teorię wielu inteligencji. Jest więc inteligencja: 

 werbalna (słowną),  

 matematyczno-logiczna, 

 wizualno-przestrzenna, 

                                                 
19
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 fizyczno-kinestetyczna, 

 muzyczno-rytmiczna (słuchowa), 

 interpersonalna (międzyludzka), 

 intrapersonalna (wewnętrzna).
20

 

Zgodnie z tą teorią, każdy człowiek posiada wszystkie rodzaje inteligencji, w różnym 

stopniu ukształtowane, dynamicznie rozwijające się, współpracujące ze sobą. 

 

Podstawowe czynności intelektualne, obejmujące m.in. procesy poznawcze, to: 

 myślenie i rozumowanie; 

 uczenie się; 

 spostrzeganie; 

 kategoryzacja percepcyjna.
21

 

 

W pracy z dziećmi w obszarze stymulacji rozwoju intelektualnego należy kierować się 

kilkoma zasadami i normami. Należy: 

 pobudzać twórcze myślenie, potrzebę odkrywania problemów i niekonwencjonalne 

podejście do rozwiązywania zadań;  

 rozwijać indywidualność dzieci;  

 budować poczucie bezpieczeństwa w grupie, co sprzyja odwadze działania;  

 pokazywać sposoby poszukiwania inspiracji w działaniu, życiu i zainteresowaniach;  

 optymistycznie podchodzić do rozwoju umysłowego dzieci; 

 schematy i stereotypy zastępować twórczą aktywnością;   

 być otwartym na nowe doświadczenia, czyli  być ciekawym zjawisk zarówno świata 

zewnętrznego, jak i wewnętrznego; być kreatywnym, mieć żywą i twórczą 

wyobraźnię, wykazywać intelektualną ciekawość. Ponadto być osobą twórczą, z 

niekonwencjonalnym podejściem do rozwiązywania problemów, niezależną w sądach, 

nastawioną na poszukiwanie nowego;
22

 

                                                 
20

 H. Gardner: Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Media Rodzina, Poznań 2002. 
21

 A. Falkowski, I. Kurcz: Procesy poznawcze. W: Psychologia. Podręcznik akademicki. Red. J. Strelau T.2. 

GWP, Gdańsk 2000. 
22

 B. Zawadzki, J. Strelau, J. Szczepaniak: Diagnoza psychometryczna pięciu wielkich czynników osobowości - 

adaptacja kwestionariusza NEO-FFI Costy i McCrae do warunków polskich. „Studia Psychologiczne” 1995, nr 

33. 
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 cenić intuicję, wyobraźnię i fantazję.  

 

 Wychowanie fizyczne i zachowania prozdrowotne 

 

Uczeń wchodzący w świat edukacji w szkolnej:  

 

1. Dba o zdrowie; rozumie podstawowe zasadach zdrowego żywienia. 

2. Orientuje się w zależnościach pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, 

np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne. 

3. Jest aktywny fizycznie lub jest sprawny w miarę swoich możliwości (jeżeli jest 

dzieckiem mniej sprawnym ruchowo). 

4. Aktywnie uczestniczy w zajęciach aktywujących aparat ruchu w przedszkolu, w 

parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
23

 

 

Wychowanie fizyczne i kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci i właściwych 

nawyków to jeden z poważniejszych problemów XXI wieku. Do najczęstszych przyczyn 

problemów w tym obszarze należą: 

 statyczny tryb życia, zbyt długi czas spędzany przed telewizorem i komputerem;  

 niewłaściwe odżywianie (w szczególności spożywanie przez dzieci zbyt dużej ilości 

kolorowych napojów gazowanych, chipsów oraz fast foodów, produktów solonych 

oraz smażonych); 

 niewłaściwa postawa rodziców wobec zajęć fizycznych dzieci w placówkach (częste 

zwolnienia z wf – szczególnie w szkołach); 

 niewielka aktywność fizyczna w domu, brak stymulacji ze strony rodziców do ruchu. 

 

W celu zwiększenia motywacji dzieci do udziału w zajęciach sportowych proponuje się 

przede wszystkim: 

 zróżnicowane, atrakcyjne aktywności fizyczne dostosowane do potrzeb zarówno 

dziewczynek, jak i chłopców;  

 spotkania ze znanymi sportowcami; 

                                                 
23
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 własną aktywność sportową nauczycieli i rodziców, wspólne spotkania o charakterze 

sportowym; 

 wspólne wyjazdy na zawody sportowe; 

 lekcje sportowe z trenerami różnych dyscyplin (klasycznych i niekonwencjonalnych). 

 

W pierwszych sześciu latach życia ruch fizyczny jest szczególnie ważny dla całościowego 

rozwoju każdego człowieka, dzięki aktywności fizycznej rozwijają się sfery: emocjonalna, 

poznawcza, intelektualna, intra- i interpersonalna. 

 

Przykłady z praktyki
24

 

Jak istotna jest profilaktyka prozdrowotna dzieci, przekonali się rodzice pewnego 7- latka, 

który trafił na terapię z „ostrymi objawami” ADHD.  Dziecko miało zaburzony tryb 

funkcjonowania okołodobowego, bardzo duże problemy z koncentracją uwagi, impulsywne i 

agresywne zachowania. Zanim rozpoczęto działania terapeutyczne, przeprowadzono diagnozę 

funkcjonalną. Dzięki niej zadania terapeuty ograniczyły się do spisania z rodziną „kontraktu 

terapeutycznego”, nakreślenia nowych zasad funkcjonowania w domu i przedszkolu. 

Diagnoza wykazała bezpośrednie przyczyny zachowania i rzekomego ADHD chłopca. Na 

przyczyny te składały się: picie ok. 0,5 l coli dziennie, bardzo częste odwiedzanie fast foodów, 

granie w gry komputerowe ok. 3 – 5 h dziennie, oglądanie telewizji w technologii 3D,częste 

odwiedzanie (głównie sobotnio-niedzielna rozrywka) super- i giga… marketów. W kontrakcie 

rodzice zobowiązali się do wyeliminowania wyżej wymienionych czynników, dzięki czemu po 

ok. 2 miesiącach funkcjonowanie dziecka ustabilizowało się, cytując rodziców „objawy 

ADHD stopniowo zniknęły.” Jest to jeden z dowodów na to, jak ważna jest tak naprawdę 

pedagogizacja rodziców, zwracanie im uwagi na czynniki, które z pozoru nie mają znaczenia. 

 

 Kształtowanie postaw  związanych z dbaniem o  bezpieczeństwo własne oraz 

innych 

 

Uczeń wchodzący w świat edukacji w szkolnej:  

                                                 
24

 Ten i następne przykłady pochodzą z praktyki własnej autora. 
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1. Orientuje się, gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić, zna konsekwencje 

podstawowych zagrożeń. 

2. Umie korzystać ze środków transportu, bezpiecznie porusza się po drodze. 

3. Orientuje się w  niebezpieczeństwach grożących ze strony zwierząt, ludzi oraz roślin. 

Potrafi  unikać tych zagrożeń. 

4. Ma świadomość konsekwencji samodzielnego i niewłaściwego użytku środków 

chemicznych i leków. 

5. Potrafi organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu w sposób bezpieczny i 

twórczy; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
25

 

 

Nauka w obszarze dbałości o bezpieczeństwo jest często zdeterminowana przez 

osiągnięcie określonego poziomu samodzielności. Samodzielność może być rozumiana jako 

zdolność do podejmowania aktywności opartych na osobistej aktywności, a jej źródłem jest 

wola działania i akceptacja celu. Droga do samodzielności może być usłana błędami, 

próbami, ciągłymi pytaniami. Jest to rozwój zdeterminowany osobniczo i zależy od 

indywidualnych właściwości.  Samodzielność stanowi przejście, prowadzi — najpierw w 

wymiarze dziecięcym, później dorosłym — do zwiększenia kontroli nad własnym życiem.
26

 

Materiały oraz działania wspierające naukę dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie 

bezpieczeństwa, zagrożeń, środków farmaceutycznych są jednym z ważniejszych elementów 

ich edukacji, powinny być zatem poddawane szczególnej analizie i ewaluacji. Obok 

nauczycieli rolę edukatorów powinni odgrywać również funkcjonariusze państwowi: straży 

pożarnej (państwowej lub ochotniczej), policji, przedstawiciele pogotowia ratunkowego, 

energetycznego, gazowego, GOPR i WOPR. Udział w bezpośrednich zajęciach pokazowych 

pozwala na dosłowne uświadomienie sobie zagrożeń oraz działań, jakie może podjąć w takiej 

sytuacji każdy człowiek.  

Biorąc pod uwagę wymaganie dotyczące samodzielnego organizowania czasu wolnego 

przez dzieci, należy szczególnie zwrócić uwagę na stosunkowo nowe zagrożenia, jakie z sobą 

niesie Internet. Nauczyciele powinni pedagogizować w tym względzie również rodziców, 

zwracając uwagę na: 

                                                 
25
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 K. Szczepkowska-Szczęśniak, K. Uniszewska, L. Pielaszek, M. Suchocka: Osiąganie samodzielności. 
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 zagrożenia płynące ze strony innych dorosłych: pedofilię, grooming; 

 łatwy dostęp do pornografii i treści agresywnych; 

 udostępnianie danych osobowych i ważnych informacji osobom postronnym, np. na 

portalach społecznościowych; 

 zastąpienie kontaktu bezpośredniego wirtualnym; 

 treści prezentujące rasizm i nienawiść;  

 materiały skłaniające do popełnienia przestępstw; 

 treści promujące narkotyki oraz inne używki; 

 materiały manipulacyjne, szeroko pojętą kryptoreklamę, sztuczne pobudzanie potrzeb; 

 zbyt długie korzystanie z komputera i Internetu, co może prowadzić m.in. do 

uzależnienia.  

Firma Microsoft wraz z Amerykańską Akademią Pediatryczną (AAP) opracowała zestaw 

porad dotyczących korzystania z Internetu przez dzieci od 2 do 10 roku życia:  

1. Nigdy nie jest za wcześnie, aby zacząć budować otwartą i pozytywną komunikację z 

dziećmi. 

2. Kiedy dzieci w tym wieku korzystają z komputera, zawsze należy im towarzyszyć. 

3. Trzeba ustalić jasne zasady korzystania z Internetu. 

4. Rodzice i nauczyciele muszą uczyć dzieci, że nie wolno nieznajomym osobom, które 

poznają w sieci, udzielać informacji poufnych, takich jak prawdziwe imię i nazwisko, 

adres, numer telefonu, czy hasła. 

5. W przypadku aktywności internetowej wymagającej podawania swoich imion, należy 

dopomóc dzieciom w wymyśleniu pseudonimów, które nie zdradzają żadnych 

poufnych informacji. 

6. Należy wykorzystywać narzędzia gwarantujące rodzinne bezpieczeństwo, aby 

utworzyć odpowiednie profile dla każdego członka rodziny i odpowiednio filtrować 

wyświetlane treści. 

7. Trzeba zabezpieczać dziecko przed niepożądanymi treściami, które mogą pojawiać się 

w wyskakujących okienkach; można to robić za pomocą funkcji Blokowania.  
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8. Dorośli powinni modelować prawidłowe zachowania w sieci, które będą stanowiły 

wzór do naśladowania dla swoich małych dzieci, stawiających pierwsze kroki w 

Internecie.
27

 

 

Przykłady z praktyki  

  To miała być spokojna noc. Mąż na delegacji, pani Anna razem z dziećmi położyła się 

spać. Nie pamięta, kto pierwszy poczuł dym w mieszkaniu. Krzyk dobiegający z pokoju dzieci 

obudził matkę. Czuła się jakaś słaba, kręciło jej się w głowie. Ale przecież coś złego dzieje się 

z Oskarem... Zajęła się wymiotującym chłopcem i ostatkiem sił kazała Szymkowi zadzwonić 

na pogotowie. Domyślała się, że mogli się podtruć czadem.  

Szymek znał numer pogotowia. On zadzwonił, a zaczęła mama: Proszę wezwać 

karetkę. Nie mam siły, chyba zatrułam się czadem. Tę rozmowę dyspozytorki pogotowia Anny 

Kowalskiej z Anną Majewską i jej synem, który potem przejął inicjatywę w ratowaniu rodziny, 

poznała cała Polska.  

Dyspozytorka: – Wszyscy są przytomni? Proszę pani?  

Matka: – Nie bardzo…  

Szymon: – Mama jest ledwo przytomna, brat wymiotuje, ja jestem jedynie przytomny. 

Dyspozytorka: – Postaraj się otworzyć  wszystkie okna, bo prawdopodobnie wszyscy 

zatruliście się czadem. (...) Halo, słyszysz mnie?  

Szymon: – Wszystkie okna mam pootwierać?  

Dyspozytorka: – Najlepiej, gdyby w tej chwili wszyscy wyszli na podwórko, na powietrze. 

Ubrać się ciepło... Lub usiądźcie blisko okna. (...) Wysyłam karetkę.  

Szymek uchylił plastikowe okna. Otworzył też drzwi.  

Jako pierwsi w domu poszkodowanych pojawili się strażacy, zawiadomieni przez 

pogotowie. Dochodziła druga w nocy.  

– Pod sufitem widać było jeszcze dym – mówi  jeden z ratowników, który brał udział w akcji. – 

Strażacy zabezpieczali kotłownię, żeby opanować wydobywanie się trującego dymu.  

Kilka minut później przyjechało pogotowie. Całą trójkę zawieziono do szpitala w Piotrkowie. 

Gdyby nie Szymek, mogłoby się to skończyć tragicznie…”
28

  

 

                                                 
27

 http://www.microsoft.com/pl-pl/security/family-safety/childsafety-age.aspx  (dostęp: 06.2014) 
28

 http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/349645,lodzkie-mali-bohaterowie,id,t.html  (dostęp: 06.2014) 

http://www.microsoft.com/pl-pl/security/family-safety/childsafety-age.aspx
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 Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec, różne formy 

plastyczne oraz dramowe  

 

Uczeń wchodzący w świat edukacji w szkolnej:  

 

1. Potrafi dostosować zachowanie adekwatnie do uroczystości, np. podczas koncertów, 

spektakli i innych zdarzeń artystycznych. 

2. Potrafi pracować dramowo, posługując się ruchem, mową, mimiką i gestem; umie 

posługiwać się rekwizytami (np. maską). 

3. Chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu. 

4. Percepuje zmienności tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego, wyraża je, 

pląsając lub tańcząc. 

5. Potrafi użytkować instrumenty perkusyjne, w skupieniu słucha muzyki, w tym także 

muzyki poważnej, a także improwizuje ją ruchem. 

6. W miarę swoich możliwości orientuje się w wybranych zabytkach i dziełach sztuki 

oraz tradycyjnych obrzędach ludowych ze swojego regionu. 

7.  Zna zastosowanie różnych plastycznych technik i elementarnych środków wyrazu 

(takich, jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych. 

8. Interesuje się różnymi dziedzinami (także architekturą zieleni i architekturą 

wnętrz).
29

 

 

Arteterapia aktywuje i pobudza rozwój dzieci w tym zakresie. Została ona szerzej 

scharakteryzowana w poradniku dla studentów pt. Terapia pedagogiczna. W tym miejscu 

krótko zdefiniujemy, czym ona jest, oraz przedstawimy dziedziny arteterapii. Określenie 

wywodzi się od ars (łac.) – sztuka i therapeuein (gr.) – leczenie, jest to zatem leczenie przez 

sztukę. W praktyce nauczyciela jest to jedna z dziedzin, która może być powszechnie 

stosowana. W szerokim znaczeniu dotyczy działalności edukacyjnej  i terapeutycznej 

ukierunkowanej na rozwój ludzi oraz na rozwiązywania określonych problemów .
30

 

Arteterapia obejmuje następujące dziedziny: 

                                                 
29

 Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego… 
30

 W. Szulc:  Sztuka w służbie medycyny. Od antyku do postmodernizmu. Poznań 2001. 
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 biblioterapię – terapię za pomocą wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych; 

szczególnym rodzajem biblioterapii jest bajkoterapia – terapia za pomocą specjalnie 

dobranych bajek: relaksacyjnych, psychoedukacyjnych lub psychoterapeutycznych; 

 ludoterapię –  terapię za pomocą gier i zabaw; 

 dramatoterapię – terapię poprzez odgrywanie ról, przygotowywanie i uczestniczenie w 

spektaklach teatralnych; 

 plastykoterapię – terapię za pomocą sztuk plastycznych; 

 choreoterapię – terapię z wykorzystaniem uzdrawiającej siły tańca; 

 muzykoterapię –  terapię za pomocą muzyki; 

 terapię reminiscencyjną (wspomnieniową) – terapią z wykorzystaniem uzdrawiającej 

siły wspomnień; 

 hortikuloterapię – terapię poprzez pracę lub przebywanie w ogrodzie; 

 ergoterapię – formą rehabilitacji, organizowana w postaci zajęć w pracowniach 

tkackich, ceramicznych, rzeźbiarskich, metaloplastyki; 

 filmoterapię – terapię poprzez oglądanie specjalnie dobranych materiałów filmowych, 

oraz tworzenie filmów; 

 talasoterapię – terapię poprzez obcowanie z morzem; 

 silvoterapia –  terapię poprzez obcowanie z lasem. 

W wychowaniu przez sztukę należy zwrócić uwagę na szczególne, zindywidualizowane 

zainteresowania dzieci (zwłaszcza podczas badań dojrzałości szkolnej), które bardzo często są 

powiązane z jedną dziedziną sztuki; brak zainteresowania innymi wcale nie będzie świadczył 

o gorszym poziomie dojrzałości do podjęcia nauki w szkole. 

 

Przykłady z praktyki 

Po diagnozę psychologiczną dziecka 6-letniego zgłosili się zaniepokojeni rodzice, którzy 

dowiedzieli się po badaniu pedagoga, że ich dziecko ma deficyty w zakresie wychowania 

przez sztukę, i że może w związku z tym mieć  problemy w szkole podstawowej. Chłopiec 

faktycznie  negatywnie podchodził do wszelkich zadań związanych ze sztukami plastycznymi, 

nie chcąc podejmować aktywności związanych z różnorodnymi technikami plastycznymi. 

Wyrażał niechęć do pracy z masami plastycznymi, nie lubił odgrywania ról teatralnych, nie 

chciał brać udziału w przedstawieniach teatralnych i przedszkolnych występach, kompletnie 
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nie interesowało go uczestnictwo zajęciach muzycznych. Rodzice zastanawiali się nawet nad 

rozpoznaniem niepełnosprawności intelektualnej albo Zespołu Aspergera – jak sami 

powiedzieli, ostatnio to było bardzo modne. Diagnoza dziecka wykazała, że jest to chłopiec 

niezwykle inteligentny, prawidłowo rozwijający się emocjonalnie i społecznie, o szerokich 

zainteresowaniach sportowych (prowadzi kroniki piłkarskie, gra od 4 roku życia w piłkę i 

przejawia w tym względzie talent). Z wywiadu  rodzicami wyniknęło również, że oboje są 

sportowcami i nie przejawiają zainteresowania szeroko pojętą sztuką. Uświadomienie im 

kilku prostych faktów, że każde dziecko rozwija się indywidualnie, niektórzy nie będą 

uzdolnieni w żadnej dziedzinie sztuki (i mogą mieć z tymi przedmiotami jakieś kłopoty), tym 

bardziej, że rodzice przejawiają talenty sportowe… zdecydowanie się ich uspokoiło.  

 

 Aktywowanie zainteresowań technicznych, stosowanie zabaw konstrukcyjnych  

 

Uczeń wchodzący w świat edukacji w szkolnej:  

1.  Buduje z klocków i tworzy modele z różnorodnych materiałów (np. 

przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa (potrafię to zrobić) i odczuwa radość z 

wykonanej pracy.  

2.  Potrafi wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem podstawowe narzędzia 

podczas majsterkowania. 

3.  Interesuje się urządzeniami technicznymi (np. stosowanymi w domu), próbuje 

zrozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.
31

 

 

Podobnie jak w wychowaniu przez sztukę, pobudzając zainteresowania techniczne, należy 

zwrócić uwagę na szczególne zindywidualizowane zainteresowania dzieci (zwłaszcza 

podczas badań dojrzałości szkolnej). Brak zainteresowania majsterkowaniem, zagadnieniami 

technicznymi, czy brak odczuwania radości przy zabawie klockami wcale nie będzie 

świadczył o gorszym poziomie dojrzałości do podjęcia nauki w szkole. Szczególnie dotyczy 

to rozwoju dziewczynek, które stosunkowo rzadko przejawiają zainteresowania w tej 

dziedzinie. Nie można u dzieci również budować kompetencji w tym zakresie na siłę, 

                                                 
31

  Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego… 
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traktując je jako obowiązek przedszkolny. Bardzo łatwo można wtedy zniechęcić dzieci do 

takich aktywności.   

 

 Wspieranie rozwoju przyswajania znaczenia oraz istoty zjawisk atmosferycznych 

i  unikania zagrożeń 

 

Uczeń wchodzący w świat edukacji w szkolnej:  

 

1. Jest w stanie zidentyfikować i zwerbalizować zjawiska atmosferyczne 

charakterystyczne dla poszczególnych por roku.  

2. Jest w stanie podjąć decyzje zapewniające bezpieczeństwo w sytuacji zagrożeń 

atmosferycznych, np. nie chowa się pod drzewami podczas wyładowań, zakłada 

czapkę i rękawice w mroźną pogodę.  

3. Rozumie informacje pogodowe prezentowane w mediach (głównie w radiu i w 

telewizji), np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr.  

4. Jest zdolny do wykonywania podawanych informacji i komend w miarę swoich 

możliwości.
32

 

 
Rysunek 4. Badanie siły wiatru. Źródło: http://bursztynek.pukiewicz.pl/foto.php?album=2-11&nr=2&all=4. Fot. T. Pukiewicz 

 

                                                 
32

 Tamże. 

http://bursztynek.pukiewicz.pl/foto.php?album=2-11&nr=2&all=4
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Naukę rozumienia znaczenia i konsekwencji różnych zjawisk atmosferycznych można 

realizować w przedszkolu poprzez: 

 gry z przyrodniczymi i pogodowymi puzzlami;  

 budowę ogródka meteorologicznego pod nadzorem IMGW (Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej); 

 gry symulacyjne z wykorzystaniem stron internetowych:  www.imgw.pl, 

pogodynka.pl; 

 eksperymenty badawcze, które mogą aktywować ciekawość i w łatwy sposób 

pozwalają dzieciom przyswoić różne zjawiska atmosferyczne;  

 tworzenie pogodowych kalendarzy – obserwowanie, rozmowy oraz zapisywanie 

zjawisk pogodowych, omawianie skutków, przyczyn danych zjawisk 

atmosferycznych;  

 udział w konkursach przyrodniczych; 

 spacery, wycieczki i gry symulacyjne – sprzyjające obserwacjom pogody, pobudzaniu 

twórczego myślenia, rozpoznawaniu zjawisk atmosferycznych. 

 

 Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt  

 

 Uczeń wchodzący w świat edukacji w szkolnej:  

1. Określa zwierzęta i rośliny i funkcjonujące 

w rożnych środowiskach przyrodniczych, 

np. na polu, na łące, w lesie. 

2. Potrafi powiedzieć, co 

jest potrzebne do 

rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin 

(światło, temperatura, wilgotność). 

3. Jest zdolny określić zmiany zachodzące w życiu zwierząt i roślin w kolejnych 

porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomoc im np. przetrwać 

zimę.
33

 

                                                 
33

 Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego… 

Rysunek 5. Źródło:http://www.dobra-rada.pl/pierwsze-zwierze-na-co-zwrocic-szczegolna-uwage_2382 
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Edukacja w szacunku i miłości dla zwierząt i roślin może być oparta na Światowej 

Deklaracji Praw Zwierząt, która mówi m.in.:  

Z uwagi na to, że każde zwierzę ma pewne prawa, że nieznajomość i lekceważenie tych 

praw sprowadziły człowieka i prowadzą go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i 

zwierzętom; że uznanie przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do 

egzystencji stanowi podstawę współistnienia wszystkich istot żywych; że człowiek popełnia 

zbrodnię ludobójstwa; że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem 

ludzi między sobą i że już od najmłodszych lat należy człowieka uczyć obserwować, rozumieć 

i kochać zwierzęta; Obwieszcza się zatem: 

1. Każdy organizm ma prawo do życia. 

2. Człowiek, nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt lub do ich 

wyzyskiwania. Ma natomiast obowiązek wykorzystania całej swej wiedzy w służbie 

zwierząt. Każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki i 

ochrony. 

3. Każde zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa. Jeśli 

okaże się, że zwierzę musi być zabite, należy je uśmiercić szybko, nie narażając je na 

ból i trwogę. 

4. Każde zwierzę, które należy do gatunku dzikiego, ma prawo do życia na wolności w 

swym naturalnym otoczeniu, ziemskim, powietrznym lub wodnym oraz prawo do 

rozmnażania się. Każde pozbawienie wolności, choćby w celach edukacyjnych, jest z 

tym prawem sprzeczne. 

5. Zwierzę, które żyje w środowisku ludzkim, ma prawo żyć i rosnąć zgodnie z rytmem i 

warunkami życia i wolności właściwymi dla swego gatunku, każde zakłócenie tego 

rytmu i tych warunków przez człowieka w celach merkantylnych jest z tym prawem 

sprzeczne. 

6.  Zwierzę, wybrane na swego towarzysza przez człowieka, ma prawo żyć tak długo, jak 

długo pozwala na to jego gatunkowa natura. Porzucenie zwierzęcia jest aktem 

okrutnym i nikczemnym. 

7. Zwierzę wykorzystywane do pracy musi mieć prawo do ograniczeń intensywności i 

czasu tej pracy, do odpowiedniego wyżywienia i odpoczynku. 



 

 
25 

Biuro Projektu: 

RODN „WOM” w Katowicach 

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7,  

40-132 Katowice, tel. 32 258 22 09  

e-mail: kompetencjenauczyciela@womkat.edu.pl 

8. Doświadczenia wywołujące ból i cierpienie są niezgodne  z literą prawa zwierząt, 

zarówno w wypadku doświadczeń medycznych, naukowych, handlowych, jak i 

wszystkich innych. Należy rozwijać i stosować w tym celu zastępcze metody 

techniczne. 

9. Hodowla zwierząt w celach żywnościowych  musi odbywać się z ich poszanowaniem: 

należy je karmić, hodować, przewozić i zabijać, nie narażając ich na niepokój i ból. 

10. Zwierzęta nie powinny służyć rozrywce człowieka. Wystawianie zwierząt na pokaz 

oraz widowiska z udziałem zwierząt narażają na szwank godność zwierzęcia. 

11. Każdy akt prowadzący do zabicia zwierzęcia bez koniecznej przyczyny jest mordem, 

czyli zbrodnią przeciwko życiu. 

12. Zabijanie wielu zwierząt dzikich jest masowym morderstwem, czyli zbrodnią 

przeciwko gatunkowi. Zanieczyszczenie i niszczenie środowiska naturalnego sieje 

śmierć. 

13. Sceny przemocy i bestialstwa, gdzie ofiarą padają zwierzęta, nie powinny mieć 

wstępu na ekrany kin i telewizji, chyba, że mają inny cel poza samym tylko 

pokazywaniem, jak gwałci się prawa zwierząt. 

14. Organizacje dbające o zwierzęta muszą mieć reprezentantów na szczeblu rządowym. 

Prawa zwierząt powinny być rozpowszechniane na równi z prawami człowieka."
34

 

 

 Kształtowanie zdolności matematycznych i stymulacja rozwoju intelektualnego  

 

Uczeń wchodzący w świat edukacji w szkolnej: 

  

1. Potrafi liczyć różne obiekty oraz jest  w  stanie odróżnić liczenie poprawne od 

błędnego. 

2. Wspierając się liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych, jest w 

stanie wyznaczać wynik odejmowania oraz dodawania. 

3. Umie posługiwać się liczebnikami porządkowymi, określa równoliczność dwóch 

zbiorów. 

                                                 
34

 Uchwalona 21. 09. 1977 r. w Londynie przez Międzynarodową Federację Praw Zwierzęcia, założoną 02. 04. 

1977 r. w Genewie. Deklaracja przedłożona została UNESCO wraz z podpisami dwu i pół miliona osób, 

członków europejskich towarzystw opieki i ochrony zwierząt. 
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4. Określa położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do 

innych obiektów, ustala kierunki, rozróżnia stronę prawą i lewą. 

5.  Rozumie zasady pomiaru długości, potrafi określić podstawowe i proste sposoby 

mierzenia m.in. krokami, stopa za stopą. 

6. Potrafi określić stałe następstwo roku, miesięcy i pór roku.
35

 

 

Współcześnie, w okresie przeobrażeń społeczeństwa industrialnego w społeczeństwo 

oparte na wiedzy, edukacja nabiera szczególnego znaczenia. Wykształcenie i kompetencja 

ludzi stają się najważniejszymi wartościami współczesnej cywilizacji informacyjnej.
36

 

 Nauka matematycznych umiejętności powinna być jednym z priorytetów, ponieważ 

uczy logicznego myślenia, planowania, abstrahowania, poruszania się w otaczającej 

rzeczywistości, wzmacnia rozwój pamięci. Wpływa na jakość dalszej nauki każdego 

człowieka, a w okresie dorosłym na system logicznego funkcjonowania w społeczeństwie. 

W tym miejscu warto przytoczyć mity o rozwijaniu myślenia matematycznego dzieci: 

 Uczniowie w klasach początkowych nie mogą sami odkrywać pojęć matematycznych. 

 Tylko nauka z wykorzystaniem kart pracy jest gwarantem przyrostu wiedzy 

matematycznej najmłodszych uczniów. 

 Nauka funkcji matematycznych oparta na konkretach to nie jest prawdziwa 

matematyka. 

 Dzieci nie umieją rozwiązywać zadań tekstowych, bo nie potrafią czytać ze 

zrozumieniem. 

 Tylko rozwiązywanie dużej liczby zadań tekstowych jest gwarantem przyswojenia 

umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych. 

 Podczas zajęć nie ma miejsca na zajmowanie się problemami matematycznymi. 

 Edukacja matematyczna nie jest możliwa w małych zespołach. 

 Ucząc się matematyki, głównie powinno się uważnie słuchać nauczyciela i powtarzać 

biernie jego czynności. 

 Uczeń zdolny nie rozwija w szkole myślenia matematycznego. 

                                                 
35

 Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego…  
36

 http://frem.pl/misja-frem 06.2014 
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 Dziecko nabywa tylko takie kompetencje, które były związane z przerabianym 

materiale w szkole. 

 Zadanie na szóstkę nie są dla słabych uczniów. 

 Dzieci młodsze  nie są w stanie generować własnych nowatorskich metod 

wykonywania zadań matematycznych. 

 Uczeń nie wie, kiedy się odzywać. 

 Dzieci z tych klas nie umieją jeszcze argumentować.
37

 

 

Organizując zajęcia edukacyjne z zakresu matematyki, warto wplatać je bezpośrednio w 

gry i zabawy symulacyjne, angażując dzieci fizycznie i emocjonalnie w te aktywności.   

 

 Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania 

 

Uczeń wchodzący w świat edukacji w szkolnej:  

 

1. Rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj 

szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki. 

2. Umie rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach. 

3. Ma poziom rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej umożliwiający mu rysowanie, 

wycinanie i naukę pisania. 

4. Słucha m.in. czytanych książek i opowiadań. 

5. Rozumie znaczenie często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na 

ulicy, na dworcu.
38

 

 

Gotowość do czytania i pisania to taki stan w rozwoju dziecka, który jest rezultatem 

dojrzewania oraz dotychczasowego treningu wychowawczego przede wszystkim na terenie 

rodziny, który czyni go wrażliwym na znaki, ich istotę i znaczenie w procesie komunikowania 

się ludzi, a jednocześnie gotowym do odnoszenia korzyści ze wskazówek otoczenia 
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 A. Kalinowska: Pozwólmy dzieciom działać – mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego. Warszawa 

2010. 
38

 Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego… 



 

 
28 

Biuro Projektu: 

RODN „WOM” w Katowicach 

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7,  

40-132 Katowice, tel. 32 258 22 09  

e-mail: kompetencjenauczyciela@womkat.edu.pl 

dotyczących opanowania umiejętności czytania i pisania.
39

 Aby to osiągnąć, dziecko musi 

być gotowe pod względem motywacyjnym, psychomotorycznym oraz mieć odpowiedni 

słownik pojęciowy. Ponadto posiadać prawidłową wymowę, zdolność skupienia uwagi przez 

odpowiednio długi czas, właściwą koordynację wzrokowo-ruchową, odpowiedni poziom 

procesów poznawczych (myślenie, pamięć – szczególnie świeża).  

 

 Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne 

 

Edukacja w zakresie tożsamości narodowej i patriotycznej powinna być zbudowana na 

pozytywnym wizerunku państwa. Bardzo dobrym przykładem w tym względzie są Stany 

Zjednoczone Ameryki, gdzie flagi narodowe są wszechobecne, Amerykanie są dumni z tego, 

że są Amerykanami, w różnych miejscach pojawiają się billboardy z hasłem God Bless 

America, sposób obchodzenia świąt narodowych ma charakter z jednej strony uroczysty, ale 

także wesoły, radosny, dzięki czemu o wiele więcej ludzi w tym uczestniczy, o wiele więcej 

ludzi  się z tym utożsamia. Stosunkowo rzadziej obchodzi się tam rocznice, które dla narodu 

były porażką, skupia się więcej uwagi na teraźniejszości i przyszłości. Miejsce sztywności i 

sztucznej powagi zostało zastąpione radością i optymistycznym patrzeniem na naród, godło i 

hymn narodowy. To także spontaniczne okazywanie miłości do swojej ojczyzny. Na takich 

wzorcach skutecznie można budować tożsamość i dumę narodową u dzieci, to także 

doskonałe narzędzie do kształtowania wiedzy w zakresie  ważniejszych instytucji, ról 

społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka (funkcjonariusze 

państwowi). 

 

3.  Przyczyny braku gotowości szkolnej, czyli najczęściej pojawiające się         

problemy dzieci kończących edukację w przedszkolu 
 

Etiologię braku gotowości szkolnej można rozpatrywać z kilku perspektyw: 

społecznej i fizycznej, nabytej i wrodzonej, rozwojowej i stałej. Diagnoza funkcjonalna 

przyczyn braku dojrzałości musi być wstępem do jakiejkolwiek pracy edukacyjnej z 

dzieckiem. Nauczyciel wraz ze wspierającymi go innymi specjalistami musi w pierwszej 

kolejności odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego dziecko nie osiąga spodziewanych efektów. 

Nie można w bezrefleksyjny sposób np. usprawniać kompetencji społecznych (bo taką 
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 A. Brzezińska: Czytanie i pisanie – nowy język dziecka. WSiP, Warszawa 1987, s. 43. 
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konieczność wykazały wstępne badania), gdy u dziecka w życiu rozgrywa się jakaś tragedia, 

która w naturalny sposób determinuje jego aktywność społeczną.  Brak gotowości 

edukacyjnej może mieć charakter: 

 rozwojowy – wówczas poprzez zajęcia korekcyjno-kompensacyjne jesteśmy w stanie 

sprawić, aby dziecko osiągnęło oczekiwany poziom dojrzałości; 

 stały –wtedy  niezależnie od aktywności edukacyjno-terapeutycznych dziecko nie 

będzie w stanie osiągnąć gotowości szkolnej. 

Dokonując diagnozy z tej perspektywy, należy oszacować bardzo precyzyjnie, czy 

dziecko będzie kiedykolwiek w stanie osiągnąć dojrzałość. Często zdarza się, że nauczyciele 

pod naciskiem m.in. rodziców, na siłę usprawniają zdolności matematyczne i grafomotorykę 

w celu osiągnięcia gotowości szkolnej u dziecka, u którego jednocześnie zdiagnozowano 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym i specjaliści jasno orzekają, że to 

dziecko oczekiwanego poziomu nigdy nie osiągnie.  

Przyczyny środowiskowe mogące mieć wpływ na brak gotowości szkolnej: 

 zaniedbania ze strony rodziców w zakresie stymulacji rozwoju dziecka (zbyt duża lub 

zbyt mała stymulacja bodźcowa); 

 zbyt duża opiekuńczość rodziców (co niesie głównie efekty w sferze społecznej); 

 problemy osobiste występujące w rodzinie (brak prawidłowego pożycia między 

partnerami, problemy zdrowotne natury fizycznej czy psychicznej, rozpad formalny i 

nieformalny rodziny). 

Są to przyczyny stosunkowo łatwe w diagnozie i jednocześnie bardzo trudne w 

interwencji i terapii, choćby ze względu na konieczność przekazania tych informacji 

opiekunom dziecka. Należy jednocześnie pamiętać, że szczególnie w tym wypadku praca 

usprawniająca kompetencje dziecka musi iść równolegle z interwencją w jego rodzinie. 

Nauczyciel i terapeuci muszą pamiętać, że należy oddziaływać nie tylko na skutek 

problemów (np. brak gotowości szkolnej, agresja), ale przede wszystkim na ich przyczynę, 

tak aby ją w pierwszej kolejności wyeliminować. 

Kolejna grupa przyczyn to zaburzenia i choroby dziecka; są to m.in.: 

 przewlekłe choroby somatyczne i psychosomatyczne uniemożliwiające prawidłową 

stymulację i naukę (wynikające m.in. z długich pobytów w szpitalu, unieruchomienia 

na łóżku szpitalnym, przebywania dziecka tylko w izolowanym środowisku); 
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 niepełnosprawność ruchowa; 

 niepełnosprawność intelektualna; 

 problemy natury neurologicznej; 

 trauma; 

 zaburzenia rozwojowe (m.in. autyzm, Zespół Aspergera). 

Wymienione przyczyny mogą determinować brak gotowości edukacyjnej dziecka. 

Oczywiście nie jest tak w każdym przypadku, nie można zatem powiedzieć jednoznacznie, że 

np. dziecko z Zespołem Aspergera nie jest w stanie osiągnąć takiej gotowości. Tam, gdzie jest 

to możliwe i wręcz konieczne, należy usprawniać dziecko m.in. w ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju. 

Przykłady z praktyki  

Po poradę zjawili się oburzeni rodzice, którzy kompletnie nie zgadzali się z 

„wyrokiem” poradni i „przedszkolanek”. 

Było w nich dużo goryczy,  agresji, a jednocześnie lęku i bólu. U ich sześcioletniej 

córki, najpierw w badaniach wstępnych wykryto odchylenia od normy, potem w badaniu w 

poradni okazało się, że dziecko jest niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim. Rodzice 

bardzo chcieli, abym po pierwsze wpłynął na zmianę decyzji poradni i przedszkola, po drugie 

sprawdził, czy to prawidłowa diagnoza i wreszcie po trzecie, jeśli się okaże, że ich „dzidzia 

jest upośledzona”, żebym ją z tego wyleczył, aby normalnie szła do szkoły. Badania testem 

Wechslera potwierdziły oczywiście diagnozę poradni,
40

 dalsza praca odbywała się w ramach 

pedagogizacji rodziców bez dziecka. Najtrudniejsze okazało się  uświadomienie rodzicom, że 

ich dziecko nie osiągnie oczekiwanej dojrzałości, że nie pójdzie na wymarzone studia 

medyczne. Przepracowano w gabinecie wiele trudnych emocji, jakie im towarzyszyły, 

początkowo była to złość i żal na system, państwo, Boga, poradnię, przedszkole i oczywiście 

na mnie. W dalszej kolejności rodzice przepracowali zachowania autoagresywne (bardzo 

duże obwinianie się wzajemne za to, co się dzieje z córką), w końcowym etapie była to praca 

ze smutkiem i żalem. Dopiero po przepracowaniu trudnych emocji rodzice byli w stanie 

zmierzyć się z informacjami merytorycznymi na temat niepełnosprawności ich dziecka 

(etiologia, ograniczenia, formy dalszego postępowania i edukacji, dalsze wsparcie dla 

rodziców). 

                                                 
40

 Badania te należy przeprowadzać w odpowiednim odstępie czasowym. 
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4. Optymalizacja funkcjonowania dziecka w przedszkolu – zalecenia 

dla   nauczycieli i placówek oświatowych 

 

Zalecenia dla nauczycieli i placówek wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół: 

1. Minimalnie dwadzieścia procent czasu (w przypadku młodszych dzieci jedną czwartą 

czasu), należy przeznaczyć na aktywności na wolnym powietrzu (park, ogród, boisko). 

2. Najwyżej jedną piątą czasu należy poświęcić na zajęcia dydaktyczne. 

3. Pozostały czas powinien zostać kreatywnie zagospodarowany przez nauczyciela; 

powinny być w nim uwzględnione czynności samoobsługowe, opiekuńcze oraz 

organizacyjne. 

4. Pedagodzy powinni systematycznie prowadzić obserwację i analizę możliwości i 

potrzeb rozwojowych dzieci,  powinni też dokumentować te obserwacje. Z 

początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły 

podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w 

szkole (diagnoza przedszkolna), szczególnie przydatną dla rodziców (informacja oraz 

możliwość reagowania na niepokojące sygnały), nauczycieli (możliwość stworzenia 

indywidualnych programów wsparcia rozwoju dziecka), pracowników poradni 

psychologiczno-pedagogicznych (w celu pogłębionej diagnozy i doboru adekwatnych 

narzędzi interwencji).  

5. Nauczyciele powinni  systematycznie informować rodziców (opiekunów prawnych) o 

zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, sukcesach i 

kłopotach ich dzieci, zachęcać  ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i 

łagodzenia trudności.
41
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Zalecenia dotyczące badania dojrzałości szkolnej: 

1. Każdy nauczyciel powinien prowadzić bardzo rzetelną dokumentację swojej pracy, na 

każdą wykonaną czynność powinien mieć potwierdzenie pisemne, choćby w postaci 

notatki służbowej (jest to bardzo uciążliwe, jednak jak praktyka pokazuje, warto 

prowadzić taką dokumentację dla własnego bezpieczeństwa – głównie z prawnego 

punktu widzenia). 

2. Badania dojrzałości szkolnej powinny być wykonywane rzetelnymi narzędziami 

(nauczyciel może prowadzić badania wypracowanymi przez siebie testami, jeśli ich 

trafność jest wysoka). 

3. Testy mogą mieć charakter indywidualny i grupowy. 

4. Każde dziecko powinno zostać zbadane na początku i pod koniec roku szkolnego 

poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole. Badanie początkowe jest bardzo 

pomocne w wprowadzeniu ewentualnych programów naprawczych. 

5. Na każde badanie opiekun prawny musi wyrazić zgodę (dla zabezpieczenia się każdy 

nauczyciel powinien uzyskać jej potwierdzenie na piśmie). Wyjątkową sytuacją, 

umożliwiającą badanie bez zgody rodzica, jest podejrzenie o stosowaną przemoc 

wobec dziecka (m.in. molestowanie seksualne, bicie, zastraszanie). 

6. Badania nie mogą obciążać psychicznie dzieci (z relacji nauczycieli – kilkakrotnie 

zdarzało się, że na badania zjawiały się bardzo zestresowane dzieci – prawdopodobnie 

specyficznie nastawione na pierwsze testy w życiu). 

7. Każdy nauczyciel powinien poddawać sprawdzaniu swój warsztat diagnostyczny 

niezależnie od stażu pracy.  Najprostszym sposobem na to jest ciche uczestnictwo 

innego nauczyciela, który obserwuje pracę nauczyciela, a po wykonanym badaniu 

przekazuje mu swoje uwagi. Nie należy mylić takiej pracy z hospitacjami, które służą 

głównie do nadzorowania czyjejś pracy. W tym miejscu chodzi raczej o wsparcie 

rozwoju nauczyciela, a nie jego ocenę. Osoba obserwująca musi się znać na 

wykorzystywanym w badaniu narzędziu, emocjonalnie sprzyjać nauczycielowi, 

jednocześnie być z nim na tyle szczera, aby móc przekazać w konstruktywny sposób 

spostrzeżenia na temat jego pracy. Niepokojącym objawem u nauczyciela powinno 

być przekonanie, że skoro robię to od tylu lat, to po co mi jakieś sprawdzanie siebie… 

już za stary jestem na to… Obok braku doświadczenia to właśnie rutyna i przekonanie 

o własnej nieomylności powoduje popełnianie największej liczby błędów. 
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8. Każdy nauczyciel powinien superwizować swoją pracę. Superwizja to regularne 

spotkania z mentorem związane z autokontrolą jakości swojej pracy. Gwarantuje to 

przede wszystkim naturalne kontynuowanie pogłębiania nabytych w czasie studiów 

kompetencji, względną anonimowość względem środowiska pracy w obrębie 

omawianej problematyki, ponieważ nie odbywa się w ramach danej placówki. Należy 

pamiętać, że nauczyciel nie jest wszechwiedzącą istotą (choć w środowisku można się 

spotkać z takim poglądem – Jak to, ty nie potrafisz sobie z tym poradzić? To jesteś 

nieudolnym nauczycielem.  Musisz to zrobić… na twoje miejsce mam w biurku kilkaset 

podań), powinien znać zakres swoich obowiązków, szanować w ten sposób siebie i 

innych. Podczas superwizji można też bardzo szybko wychwycić pierwsze objawy np. 

wypalenia zawodowego.  

 

Placówki powinny ponadto zwrócić uwagę na wyposażenie sal dydaktycznych, ponieważ 

w wielu przypadkach zdarza się, że są one przepełnione pomocami dydaktycznymi i 

zabawkami dla dzieci, niejednokrotnie w bardzo jaskrawych kolorach. Sala pełna zabawek i 

pomocy, ze ścianami z wieloma tematycznymi gazetkami to nie zawsze dobra sala do 

rozwoju dzieci; często poziomem stymulacji dorównuje supermarketom, co ilustrują 

fotografie poniżej. Tego typu pracownie mogą wpływać negatywnie na: 

 koncentrację uwagi (zbyt duża stymulacja ze strony otoczenia – sali); 

 rozwój twórczego myślenia (niejednokrotnie zbyt realistyczne kąciki tematyczne 

ograniczają rozwój wyobraźni i twórczego myślenia na rzecz biernego odtwarzania 

rzeczywistości świata dorosłych); 

 możliwość utrzymania dyscypliny i zainteresowania w grupie podczas celowych zajęć. 
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Rysunek 6. Klasyczny supermarket. Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/Danish_supermarkets 

 
Rysunek 7. Klasyczna sala przedszkolna. Źródło: http://zspnwe.fantex.pl/o-przedszkolu.html 

 

Należy również zwrócić uwagę na kolory ścian w salach; powinny to być barwy w miarę 

możliwości neutralne, nieagresywne (m.in. zielony; delikatny, jasny żółty, delikatny 

łososiowy). 

 Istotna – szczególnie w okresie jesienno-zimowym – jest też jakość oświetlenia, które 

powinno być dostosowane do potrzeb dzieci
42

. W szczególnych przypadkach powinno się 

stosować dodatkową stymulację z zastosowaniem fototerapii.   
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 Wiele zaburzeń sezonowych, głównie depresyjnych, bierze się m.in. z niewystarczającej ilości promieni 

słonecznych dostarczanych do organizmu. 
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 Kolejnym ważnym elementem, który jednocześnie może się wydać kontrowersyjny 

dla czytelnika, jest temperatura, w jakiej dzieci powinny pracować. W świadomości autora są 

odgórne zobowiązania w tej kwestii nakładane na placówki oświatowe. Zgodne z przepisami 

temperatury nie są optymalne  do pracy. Sprzyjające warunki panują w temperaturze poniżej 

20 stopni C, co jednocześnie chroni dzieci przed przegrzaniem oraz zbyt dużymi różnicami 

temperatur między pomieszczeniami zamkniętymi a środowiskiem zewnętrznym. Takie 

niższe temperatury zmniejszają również ryzyko zachorowań charakterystycznych w tym 

okresie.    

 

Przykłady z praktyki  

Kilkanaście miesięcy temu zgłosiła się do mnie z gorącą prośbą o pomoc jedna z 

częstochowskich placówek. Prośba dotyczyła, „dziwnego” zachowania personelu oraz dzieci. 

Po przerwie wakacyjnej w widoczny sposób wzrosła liczba zachowań agresywnych wśród 

dzieci, nauczyciele na pierwszej w nowym roku szkolnym radzie pedagogicznej spierali się ze 

sobą, atmosfera znacząco się pogorszyła. Dodatkowo coraz częściej zdarzały się bóle głowy. 

W tym miejscu trzeba nadmienić, że do tej pory była to jedna z tych placówek, do których 

wchodziło się jak do domu, z miłą sympatyczną atmosferą, uśmiechniętym ludźmi. Poproszono 

mnie o diagnozę funkcjonalną placówki i tak naprawdę o znalezienie przyczyny problemu. Jak 

się później okazało, była to jedna  z najszybciej przeprowadzonych analiz, w jakich brałem 

udział (trwała ok. 5 min).  Jedynym czynnikiem, który przez wakacje uległ zmianie, były 

kolory ścian, które zostały zmienione z neutralnej zieleni na zdecydowany fiolet, którym 

zostały pokryte ściany na korytarzach i w salach lekcyjnych. Dyrekcja i personel nie mieli 

świadomości, że tak z pozoru błahy czynnik może nieść ze sobą tak poważne konsekwencje. 

Dwa tygodnie później dawne barwy placówki zostały przywrócone, życie wróciło do nomy po 

ok. 3 tygodniach. 
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5. Jak skutecznie szacować gotowość szkolną – przykładowe narzędzia 

diagnostyczne 

Na rynku istnieje wiele narzędzi do badania dojrzałości szkolnej. Wybierając 

odpowiednią skalę do badań, należy przestrzegać kilku zasad: 

 wybierać wydawnictwo znane z działalności naukowej i praktyczno-poradnikowej; 

 narzędzia te powinny być znormalizowane, o określonej rzetelności i trafności; 

stosunkowo łatwe w użyciu; 

 korzystanie z nich powinno sprawiać przyjemność nauczycielowi; 

 przed badaniami zasadniczymi grupy przedszkolnej należy przeprowadzić kilka badań 

wprawkowych, tak aby nabrać biegłości w posługiwaniu się danym narzedziem. 

 

 Skala Gotowości Szkolnej (SGS) 

 

Skala Gotowości Szkolnej (SGS) to skala szacunkowa do diagnozy gotowości szkolnej 

dzieci sześcioletnich. Składa się na nią 5 części: poznawcza aktywność dziecka, zachowania 

w grupie rówieśniczej, samodzielność i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

aktywności zadaniowe podejmowane samodzielnie lub w przebiegu zajęć kierunkowych, 

przygotowania do nauki czytania, pisania i matematyki. Narzędzie składa się z 6 podskal; są 

to: 

1. Umiejętności szkolne. 

2. Kompetencje poznawcze. 

3. Sprawność motoryczna. 

4. Samodzielność. 

5. Niekonfliktowość. 

6. Aktywność społeczna. 

 

W teście zaleca się dwukrotne badanie każdego dziecka: 

 na początku roku – w celu dokonania diagnozy prognostycznej oraz stwierdzenia 

obszarów do korekty; 

 na zakończenie roku – w celu dokonania diagnozy właściwej oraz ewaluacji procesu 

rozwoju. 
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Autorzy narzędzia ponadto proponują typologię trzystopniową gotowości szkolnej:  

 niska gotowość szkolna; 

 średnia  gotowość szkolna; 

 wysoka gotowość szkolna. 

 

Badania powinny być przeprowadzane w naturalnym środowisku przedszkolnym na 

przestrzeni ok. 2 tygodni;  jednocześnie podczas różnych aktywności powinno być 

obserwowanych maksymalnie dziesięcioro dzieci.  

 

Ponadto autorzy zalecają, aby każdy diagnosta posiadał: 

 trzy piłki – każda innej wielkości (średnica piłek: od 7 cm do około 20 cm); 

 stempelki (korzystne byłyby 3 zestawy) w kształcie liter alfabetu, w kształcie cyfr oraz 

w kształcie figur geometrycznych lub zwierzątek; 

 drobne klocki typu Lego, plastikowe, 200 sztuk, spakowane w 1 wiaderko lub 

pudełko; 

 puzzle (realistyczne obrazki przedstawiające sytuacje zabawy i życia codziennego, 

zwierzęta, z wyłączeniem kreskówek): 1 komplet: 30 – 40 elementów, wymiar 

obrazka A4, 2 komplet: 50 – 60 elementów, wymiar obrazka A4, 3komplet: 70 –100 

elementów, wymiar obrazka A4; 

 papier do rysowania A4. 

 miękka plastelina (6 kolorów); 

 ołówki HB; 

 kredki (12 kolorów); 

 pędzle do malowania grube i średnie; 

 farby plakatowe (6 kolorów); 

 nakładki na ołówki (do prawidłowego uchwytu). 
43
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 A. Frydrychowicz, E. Koźniewska, A. Matuszewski, E. Zwierzyńska: Skala gotowości szkolnej. CMPPP, 

Warszawa 2006.  
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Poniżej przykładowy arkusz obserwacji zastosowany do badania dojrzałości szkolnej.
44
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 Tamże, s. 63. 
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Barbara Wilgocka-Okoń proponuje schemat badania dojrzałości szkolnej, którego 

celem jest możliwość określenia stopnia przygotowania dzieci do nauki liczenia, czytania i 

pisania oraz zastosowania zindywidualizowanych metod wsparcia rozwoju dziecka. Badania 

te złożone są z 2 części: zbiorowej oraz indywidualnej. Odbywają się jednego dnia z przerwą 

ok. 20-minutową. Wymagane materiały dodatkowe to: ołówek, zeszyt testowy, czyste kartki 

papieru, 2 kredki: czerwona i zielona, gumka.  

Zadania w teście zbiorowym mają zróżnicowany charakter, których celem jest 

sprawdzenie umiejętności rozumienia oraz wykonywania zadań i poleceń, współpracy w 

grupie, porównywania odtwarzania znaków, porównywania zbiorów równo- i różnolicznych, 

ujmowania stosunków między zbiorami oraz myślenia przyczynowo-skutkowego.  

 

Przykładowe zadania w teście zbiorowym: 

1. Otwórzcie teraz książeczkę, którą wam dałam, na pierwszej stronie. Macie tam wiele 

rysunków. Pierwszy rysunek przedstawiam samochody. Zakryjcie rysunki tak, abyście 

widziały tylko samochody. Weźcie do ręki ołówek. Przyjrzyjcie się samochodom i 

przekreślcie największy z nich. 

2. Przesuńcie kartkę niżej. Macie rysunek pociągu. Przekreślcie lokomotywę.  

3. … 

4. Odłóżcie kartkę na bok. Macie tu znowu świeczniki ze świecami. Skreślcie ten 

świecznik, który jest inny (różni się) od pozostałych. 

5. Zakryjcie kartką rysunki tak, abyście widziały tylko rzeczy narysowane u góry. 

Przyjrzyjcie się rysunkom. Macie tu różne rzeczy. Znacie je zapewne. Skreślcie tę 

rzecz, która nie należy do owoców…
45

. 
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 W tej części są 33 zadania.  
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Rysunki do zadań 

     
 

Po przerwie, podczas badania indywidualnego, dzieciom są m.in. eksponowane 

przygotowane wcześniej historie obrazkowe w zeszycie testowym i przekazuje się kolejne 10 

zadań. W arkuszu obserwacji autorka zwraca uwagę na sytuację rodzinną, stan zdrowia 

dziecka, zdolność do ubierania się, nawiązywanie kontaktu z grupą, umiejętności korzystania 

z przyborów szkolnych, zdolność skupienia uwagi, samodzielność w wykonywaniu zadań 

oraz globalną aktywność.
46

  

 

6.  Wspieranie rozwoju dzieci – dobre praktyki w edukacji przedszkolnej 
 

Poniżej przedstawiono dobre praktyki, często wykraczające poza standardowe i 

schematyczne działania edukacyjne. Są to jednocześnie aktywności, które w twórczy sposób 

wspierają rozwój dzieci w wieku przedszkolnym, co ułatwia im osiągnięcie wymaganego 

poziomu dojrzałości szkolnej i wpływa motywująco na dzieci.  

 

 Program „Przyjaciele Zippiego”  

 

Program Przyjaciele Zippiego jest to program promocji 

zdrowia dla dzieci w wieku 5 – 8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne. 

Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych 
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 B. Wilgocka-Okoń: Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Żak, Warszawa 2003, s.90 – 115. 
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umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie 

koncentruje się na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje 

zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w 

najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych 

klasach szkół podstawowych.”
47

 

 

 Klub Gaja 

 

Klub Gaja to organizacja ekologiczna o statusie Organizacji Pożytku Publicznego z 25- 

letnią tradycją, która zajmuje się edukacją proekologiczną, ochroną przyrody, polepszaniem 

warunków życia zwierząt. Tworzy długofalowe projekty angażujące placówki oświatowe, 

społeczność lokalną oraz władze ustawodawcze i wykonawcze. W programach Klubu Gaja co 

roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy  dzieci, młodzieży i dorosłych.  Są to m.in. programy: 

 Święto Drzewa, 

 Zaadoptuj rzekę, 

 Jeszcze żywy KARP, 

 Dzień Praw Zwierząt, 

 Ryby mają głos!, 

 Ekolokalny Wolontariat.
48

 

 

 Centrum Nauki Kopernik 

 

Centrum Nauki Kopernik to organizacja, której jednym z głównych celów jest zachęcanie 

do osobistego zaangażowania w poznanie i zrozumienie świata oraz do wzięcia 

odpowiedzialności za zmiany zachodzące wokół nas. Tworzy projekty zarówno dla dzieci, jak 

i dla osób dorosłych. Jeden z projektów przeznaczonych dla dzieci poniżej 6 roku życia to 

Bzzz!. Jak wygląda świat oczami węża? Co kryje się we wnętrzu kalejdoskopu? Jak pachnie 

lis? Trzeba dotykać, wąchać, sprawdzać, burzyć i układać. Przestrzeń stymulująca do 

nieskrępowanego eksperymentowania. Pełna wolność w odkrywaniu świata. Tu 

                                                 
47

 http://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego  (dostęp: 06.2014) 
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 http://www.klubgaja.pl  (dostęp: 06.2014) 
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eksperymentują mali ludzie, angażując wszystkie zmysły, bez najmniejszych oporów, bez 

wstydu przed pomyłką. Napędza ich wyłącznie ciekawość. Zainspiruj się, obudź w sobie 

dziecięcy entuzjazm.
49

 

 

 Program "5 porcji warzyw, owoców lub soku" 

 

Program 5 porcji warzyw, owoców lub soku to edukacja dla dzieci, 

placówek i rodziców. Jest  przedłużeniem kampanii trwającej od 

września 2011 r. Główny cel  jest zawarty w tytule
50

. 

 

 Fundacja ABCXXI 

 

Fundacja ABCXXI wspierająca zdrowie psychiczne i moralne dzieci oraz młodzieży, 

która stworzyła kampanię Cała Polska Czyta Dzieciom, stworzyła również projekt Czytające 

przedszkola.  Projektowi przyświeca idea: Zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książek i 

czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie chroni je przed 

uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości masowej kultury. Autorzy 

wychodzą z założenia, że przedszkole powinno wspierać aktywnie kształtowanie właściwych 

nawyków obcowania dziecka z tekstem, ponadto powinno prowadzić edukację rodziców w 

tym zakresie. Badania cytowane przez Fundację pokazują zmiany, jakie nastąpiły w 

placówkach, w których codziennie czyta się dzieciom; następuje wtedy:  

 rozwój wyobraźni; 

 rozwój krytycznego myślenia; 

 zwiększenie zasobu słownictwa; 

 poprawa poziomu wypowiedzi ustnych; 

 wzrost zrozumienia poleceń; 

 rozwój krytycznego myślenia; 

 spadek liczby agresywnych zachowań; 

 wzrost zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu.
51
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 http://www.kopernik.org.pl/wystawy/galeria-bzzz  (dostęp: 06.2014) 
50

 http://www.5porcji.pl/ 
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 http://www.calapolskaczytadzieciom.pl 
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 Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej 

 

Zasadniczym celem Fundacji jest działalność kulturalno-oświatowa polegająca przede 

wszystkim na: 

 wspieraniu edukacji matematycznej i 

propagowaniu pozytywnego podejścia do 

nauki matematyki; 

 wspieraniu edukacji i propagowaniu 

pozytywnego podejścia do nauki logiki i 

innych przedmiotów ścisłych oraz ich 

nauczania; 

 rozwijaniu oferty edukacyjnej szkół o nowatorskie rozwiązania; 

 realizacji przedsięwzięć pośrednio i bezpośrednio pomagających w opanowywaniu, 

pogłębianiu i utrwalaniu wiedzy matematycznej; 

 współpracy z placówkami oświatowymi w zakresie upowszechniania wiedzy 

matematycznej; 

 wsparciu merytorycznym  i, w miarę posiadanych środków, także wsparciu 

finansowym, placówek oświatowych, matematycznych kół zainteresowań oraz 

wszelkich innych organizacji i grup działających w zakresie upowszechniania i 

popularyzacji wiedzy matematycznej.
52
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7. Strategie przekazywanie informacji rodzicom, czyli jak skutecznie  

rozmawiać o trudnych kwestiach  

 

Przeprowadzenie prawidłowej diagnozy dziecka to dopiero połowa sukcesu. Jeżeli 

badanie dojrzałości szkolnej nie wykazało żadnych deficytów, to rozmowa raczej zawsze 

będzie przebiegać bez większych przeszkód. Jeśli natomiast pojawią się trudne do 

przekazania rodzicom informacje, należy podejść do tego w szczególny sposób. Każde dalsze 

działanie powinno oparte na ścisłej współpracy z rodziną. Nauczyciele rozmawiający z 

rodzicami powinni pamiętać o kilku zasadach: 

1. Miejsce pracy (wywiadu, czy rozmowy): powinno być ciche i ustronne, koniecznie 

umożliwiające siedzenie uczestnikom naprzeciwko siebie;  jednocześnie należy 

być oddzielonym od rodziców biurkiem. 

2. Staraj się mówić w kontekście diagnozy nie zaś oceny, ponieważ rodzic każdą 

ocenę może podważyć, natomiast diagnozę opartą na faktach już nie. 

3. Na początku roku poinformuj rodziców, że po przeprowadzeniu diagnozy będziesz 

się z każdym opiekunem umawiał na omówienie wyników (to zmniejsza poziom 

stresu, rodzice są przyzwyczajeni, że są proszeni na rozmowę, gdy coś się dzieje). 

4. Nie bój się mówić o trudnych kwestiach wprost, jeżeli jest jakiś poważny problem 

rodzic powinien poczuć jego istotę. 

5. Możesz zastosować jedną z trzech strategii rozmowy: 1. Najpierw mówisz o 

deficytach, potem o mocnych stronach. 2. Na kanapkę – informacje przekazujesz 

naprzemiennie.  3. Najpierw przekazujesz informacje o mocnych stronach dziecka, 

potem o deficytach. Każda użyta strategia jest dobra. 

6.  Bądź przygotowany na trudne reakcje ze strony rodzica; to jest przeżywająca 

trudne emocje osoba, może jej się trafić gorszy dzień, może po prostu bardzo się 

bać tego, co mówisz, może sobie wyobrażać katastroficzne dalsze konsekwencje 

sytuacji – pozwól na swobodną mu na ekspresję emocji, potem dopiero wyjaśniaj i 

klasyfikuj.  

7. Pamiętaj że to ty prowadzisz rozmowę i ma ona być prowadzona na twoich 

warunkach. 
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8. Ze swojej słabości zrób siłę, nie bój się przyznać do braków kompetencji w jakimś 

zakresie; znasz się na wychowaniu i kształceniu dzieci w wieku przedszkolnym, 

nie jesteś jednak psychologiem, psychiatrą czy psychoterapeutą. 

9. Mów językiem zrozumiałym dla rodziców. 

10. Jeśli wiesz, że mogą być problemy w rozmowie z rodzicami, poproś o obecność 

jakiegoś świadka, uprzedź dyrekcję, że np. może dziś zjawić się roszczeniowy 

rodzic, ponieważ otrzyma trudne informacje. 

 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

W opracowaniu tym zaprezentowano informacje, które odnoszą się do Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dziennik 

Ustaw, poz. 977.  

Szeroko opisano problematykę gotowości szkolnej dzieci kończących edukację 

przedszkolną, szczególnie zwrócono uwagę na założenia nowego rozporządzenia w świetle 

realiów polskich przedszkoli. Uwzględniono także zalecenia dla placówek i nauczycieli 

wynikające z rozporządzenia, oraz przyczyny braku gotowości szkolnej dzieci kończących 

etap edukacji przedszkolnej. Skupiono się również na sposobach badania dojrzałości szkolnej 

oraz na sposobach przekazywania tych informacji rodzicom, ze szczególnym uwzględnieniem 

przekazywania informacji trudnych.  

Przytoczono wiele praktycznych przykładów rozwiązań poruszanych zagadnień, w 

nadziei, że zainspiruje to czytelnika do twórczych poszukiwań  w zakresie rozwoju dzieci w 

wieku przedszkolnym.  
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Polecane strony internetowe: 

 www.safeinternet.pl – oficjalna strona realizowanego w Polsce przez Konsorcjum 

Fundację Dzieci Niczyje (FDN) i NASK programu Komisji Europejskiej Safer 

Internet. W serwisie znajdują się aktualne wiadomości związane z tematyką 

programu, artykuły prasowe oraz raporty dotyczące badań. 

 www.dbi.pl – serwis poświecony obchodom Dnia Bezpiecznego Internetu, którego 

ideą jest propagowanie działań na rzecz bezpiecznego korzystania dzieci i młodzieży z 

Internetu. Na stronie znajdują się materiały i relacje z poprzednich obchodów, 

materiały pomagające w organizacji imprez, informacje o konkursach, baza szkół, 

które przyłączyły się do obchodów. 
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 www.dyzurnet.pl – serwis anonimowo przyjmuje zgłoszenia o nielegalnych treściach 

w Internecie. 

 www.helpline.org.pl – projekt ma na celu pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie.  

 www.kidprotect.pl –  strona Fundacji Kidprotect.pl, zajmującej się zapobieganiem 

patologiom społecznym (w szczególności przestępczości seksualnej) oraz pomocą 

dotkniętym patologiami społecznymi. 

 www.dzieckokrzywdzone.pl – portal wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci. 

 www.matzoo.pl – Matematyczne Zoo to strona skierowana przede wszystkim do osób 

lubiących matematyczne łamigłówki. Użytkownicy, którzy lubią liczyć lub muszą 

pouczyć się trochę przed sprawdzianem, mogą skorzystać z pomocy wesołych 

zwierzaków.  

 ww.sieciaki.pl – katalog bezpiecznych stron i edukacji poruszania się po Internecie dla 

dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

 


