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Gotowość szkolna
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Gotowość szkolna

Gotowość szkolna to inaczej stopień rozwoju

dziecka niezbędny do podjęcia obowiązków

związanych z rozpoczęciem nauki w szkole. To

zespół tych cech psychofizycznych ukształtowanych

w okresie pierwszych 6 lat życia, które umożliwiają

dziecku przystosowanie się do nauki w szkole.

Dojrzałym do podjęcia nauki szkolnej jest

dziecko, o takim stopniu rozwoju, który umożliwi mu

naukę czytania, pisania i liczenia, przystosowanie się

do wymagań szkoły, zgodne współżycie z grupą

rówieśniczą – czyli sprostać obowiązkom szkolnym



Gotowość szkolna zależy 
od:

1) czynników biologicznych, np. 

stanu zdrowia, rozwoju dziecka, w tym

dojrzałości jego układu nerwowego;

2) własnej aktywności dziecka, w tym

osobistych doświadczeń życiowych zbieranych od 
najwcześniejszych okresów życia;

3) czynników społecznych (środowiskowych, 
wychowawczych)

wpływ rodziny, przedszkola, innych instytucji



OBSZARY 
DOJRZAŁOŚCI 

SZKOLNEJ
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Właściwości rozwojowe i kompetencje jakie powinno 
posiadać dziecko rozpoczynające naukę

Rozwój fizyczny

Dziecko jest ogólnie  zdrowe

Jego wzrost i waga są 

odpowiednie do wieku

Jest odporne na zmęczenie

Prawidłowo funkcjonują 

narządy zmysłów, głównie 

wzrok i słuch



ROZWÓJ RUCHOWY
• motoryka ogólna,

• sprawność manualna i 
grafomotoryczna 

• koordynacja wzrokowo-ruchowa
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Jest sprawne ruchowo: biega, skacze, 

jeździ na rowerze

Chętnie bawi się klockami, odtwarza 

konstrukcje według wzoru

Potrafi w sposób celowy posługiwać się

przedmiotami i narzędziami,

np. wycina nożyczkami,  wiąże 

sznurowadła, kokardki, zapina guziki

Samodzielnie wykonuje podstawowe 

czynności samoobsługowe : je, ubiera 

się, dba o higienę

Uzyskało podstawową orientację w 

schemacie własnego ciała, potrafi 

różnicować prawą i lewą stronę

Najczęściej wykonuje czynności jedną,  

tą samą ręką (uformowała się dominacja 

czynnościowa ręki)

Rozwój ruchowy



W zakresie motoryki małej 

- ciąć papier nożyczkami,
- skleić papier klejem,
- nawlec na nitkę małe koraliki,
- ulepić z plasteliny klocek i miskę,
- łączyć ze sobą klocki konstrukcyjne,
- odwzorować kształty,
- narysować postać ludzką zaznaczając główne elementy ciała,
- poprawnie kolorować obrazki konturowe,
- odwzorować drukowanymi literami swoje imię,
- zapiąć guziki,
- rysunki wykonuje rozmieszczając starannie wszystkie 

elementy na całej powierzchni kartki.



ROZWÓJ UMYSŁOWY

Kompetencje

poznawcze

- Właściwy poziom percepcji wzrokowej i słuchowej

- Dostatecznie wykształcony poziom wyobraźni  

i uwagi dowolnej, zdolność koncentracji uwagi

- Zdolność do intencjonalnego zapamiętywania i 

odtwarzania podawanych treści

- Zdolność myślenia przyczynowo-skutkowego i 

wnioskowanie, potrafi klasyfikować i szeregować

- Znajomość stosunków ilościowych, jakościowych i 

orientacji w przestrzeni

- Odpowiedni zasób wiadomości o otaczającym 
środowisku 

społeczno – przyrodniczym swoboda wypowiadania się

- Umiejętność uczenia się „na żądanie”, a nie według potrzeby



ORIENTACJA 
PRZESTRZENNA

- orientacja w kierunkach i stronach na 
płaszczyźnie i w przestrzeni 
różnicowanie pojęć: na prawo, na 
lewo, naprzeciw, 

- orientacja w lewej prawej stronie 
schematu ciała - odróżnianie prawej 
strony ciała od lewej.



PERCEPCJA WZROKOWA 
I SŁUCHOWA

UCZEŃ POWINIEN
- wyodrębniać wyrazy w zdaniach,
- różnicować głoski na początku i na końcu wyrazu,
- dokonywać analizy i syntezy sylabowej i głoskowej 

wyrazów,
- złożyć obrazek z części,
- wyodrębnić szczegóły różnicujące dwa pozornie 

identyczne obrazki.
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Przygotowaniu do nauki 

matematyki

Porównuje wielkość liczb

Łączy elementy w zbiór

Porównuje zbiory

Zna i stosuje liczebniki 

porządkowe

Dodaje

i odejmuje na konkretach

Porównuje wielkości przedmiotów 

np. mały-mniejszy-najmniejszy

Używa nazw figur 

geometrycznych /koło, kwadrat, 

prostokąt, trójkąt/
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Wymowa pod względem artykulacyjnym doskonali się

Dziecko wymawia głoski sz, ż, cz, dż, r

Nieprawidłowości gramatyczne zanikają

Dziecko dokonuje autokorekty

Wypowiedzi przyjmują formę realizacji wielozdaniowej

W wypowiedziach uwzględnia kolejność zdarzeń i 

zależności przyczynowo-skutkowe

Pytane o znaczenie słów, potrafi je wyjaśnić

Rozwój mowy
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Ustalenie się wymowy powinno być 

zakończone ostatecznie do 6 roku życia, 

ale proces rozwoju języka nadal trwa. Dziecko 

uczy się nowych wyrazów, wzbogaca swe 

wypowiedzi wraz z nabywaniem kolejnych 

doświadczeń i poszerzaniem wiedzy

o otaczającej go rzeczywistości.

7-latek ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz 

opanowaną technikę mówienia.
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Dziecko potrafi rozpoznawać 

uczucia innych, jest coraz bardziej 

świadome własnych uczuć

Stopniowo opanowuje społeczne 

reguły wyrażania emocji

Pojawiają się próby kontroli 

własnych emocji

Rozwój emocjonalny



ROZWÓJ EMOCJONALNY
• umiejętność kontrolowania i panowania nad własnymi emocjami, nie 

uzewnętrznia ich w sposób gwałtowny
• adekwatnie do sytuacji okazuje uczucia 
• równowaga, stabilność emocjonalna, gdy siła reakcji jest adekwatna do 

działającego nań bodźca. Nie powinno złościć się i płakać z byle powodu. 
Nie powinno rozpaczać i załamywać się przy każdym niepowodzeniu 

• zdolność do przeżywania bogatego i zróżnicowanego świata uczuć, 
przeżywa emocje takie jak: duma, radość, zaciekawienie

• zmniejszenie impulsywności reakcji dziecka, wydłużenie czasu 
przeżywania różnych stanów emocjonalnych kontroluje swoje emocje 
(lęk, złość), 

• odczuwanie więzi ze swoją grupą, klasą, z nauczycielką, potrafi 
współodczuwać przeżycia innych dzieci

• prawidłowe reakcje na pozytywne bądź negatywne uwagi dotyczące 
zachowania i postępów w nauce, na niepowodzenia, 

• przewiduje nie tylko intelektualne, lecz także emocjonalne skutki swego 
działania.

• potrafi cierpliwie czekać na swoją kolej
• wierzy w swoje umiejętności, jest pewne siebie



DOJRZAŁOŚĆ 
WOLINCJONALNA

• Dziecko dojrzałe do podjęcia nauki musi być 
samodzielne, zaradne, mieć poczucie obowiązku i 
motywację (gotowość) do podejmowania zadań.

• Powinna je cechować wytrwałość w pracy, celowa 
działalność, inicjatywa i chęć doprowadzania działań 
do końca.

• odpowiednia motywacja i zainteresowanie nauką, 
szkołą. Bierze się pod uwagę takie cechy jak: 
wytrwałość, obowiązkowość, systematyczność.

• zdolności do świadomego wysiłku i celowej, wytrwałej 
pracy
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Rozwój społeczny

Nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami 

i z osobami dorosłymi

Współdziała z rówieśnikami w grupie, potrafi wyczekać na 

swoją kolej, dzieli się zabawkami

Przebywanie z rówieśnikami i wspólna aktywność

sprawiają mu przyjemność

Dostosowuje swoje zachowanie do obowiązujących reguł

np. podporządkowuje się regułom zabawy, pełni role

Rozumie znaczenie podstawowych norm i łatwych 

przepisów, dostosowuje się do nakazów i zakazów

Słucha poleceń osoby dorosłej, w tym nauczyciela

Zaczyna przejawiać poczucie obowiązku



SAMODZIELNOŚĆ

Dziecko potrafi:
• sprawnie się ubrać – zapinać guziki, suwaki, wiązać sznurowadła,
• zapamiętać i wykonać polecenie,
• podejmować próby poradzenia sobie z trudnością, nie zrażać się 

niepowodzeniami,
• przejawiać inicjatywę, wypróbowywać różne sposoby działania
• kończyć swoją pracę – jest zainteresowane wynikiem,
• dążyć do jak najlepszego wykonania pracy, poprawiać ją,
• samodzielnie wykonać zadania odpowiednio do swoich możliwości – nie 

prosi stale dorosłych o pomoc w drobnych sprawach,
• być twórcze – nie ograniczać się tylko do naśladowania zachowań i 

prac innych dzieci,
• radzić sobie w sytuacjach zadaniowych i społecznych bez pomocy 

dorosłych – nie stara się wciąż przebywać blisko rodziców i 
nauczycieli,

• nie unikać sytuacji i zadań wymagających samodzielności
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Dziecko rozpoczynające naukę szkolną powinno

✓ Posiadać zdolność rozumienia podstawowych pojęć abstrakcyjnych (kształtu,

wielkości, kierunku, odległości, czasu i liczby),

✓ Powinno umieć formułować dłuższe wypowiedzi słowne i opowiadać (np. co

przedstawia dany obrazek?),

✓ Mowa musi być prawidłowo wykształcona, zarówno pod względem

gramatycznym, jak i artykulacyjnym,

✓ Powinno umieć koncentrować się przez dłuższa chwilę, wykazywać uwagę

trwałą i celową,

✓ Cechować je musi dobra sprawność ruchowa, zwłaszcza manualna

(szczególnie ważna jest szybkość, precyzja i koordynacja ruchów rąk przy

optymalnym napięciu mięśniowym),

✓ Powinno umieć współdziałać w grupie rówieśniczej, podporządkować się

regułom zabawy i poleceniom dorosłych,

✓ Musi potrafić opanować swoje emocje oraz ich słowne i ruchowe manifestacje,

✓ Powinno przejawiać poczucie obowiązku i duże zainteresowanie nauką.



Dziesięć kryteriów oceny gotowości 
szkolnej dziecka:

1. umiejętność koncentracji, skupiania uwagi,
2. prowadzenia rozmowy "na temat",
3. odpowiadanie na pytania,
4. reagowanie na nakazy i zakazy,
5. rozumienie obowiązujących  norm, a więc i tego, za co jest 

nagradzane i karane,
6. rozumienie i stosowanie norm społecznych, które są ogólnie 

akceptowane, - rozumieć zakazy i nakazy społeczne – na przykład 
konieczność przechodzenia przez jezdnię na pasach

7. używanie zwrotów grzecznościowych,
8. umiejętność dzielenia się,
9. umiejętność ustępowania,
10.udzielenie z własnej woli pomocy osobie, która jej potrzebuje.



Jak wspierać dziecko
w osiąganiu gotowości

szkolnej?

1. Wykonać przesiewowe badania wzroku , słuchu, mowy 
lub korygować istniejące wady.

2. Wspierać naturalną w tym wieku u dziecka ciekawość 
do poznawania nowych wiadomości oraz uczenia się 
nowych umiejętności.

3. Kształtować umiejętność słuchania osoby dorosłej, 
rozumienia i zapamiętywania poleceń (także 
skierowanych do całej grupy) i wykonywania ich 
pomimo trudności.



4. Wzmacniać dojrzałość emocjonalno – społeczną dziecka:

• uczyć radzenia sobie z porażkami,

• zachęcać do wytrwałego dążenia do celu pomimo trudności, a także 
do kończenia rozpoczętej czynności,

• wzmacniać wiarę we własne możliwości,

• uczyć wyrażania emocji,

• zachęcać do inicjatywy i samodzielności; ale i do współdziałania.

5. Wzmacniać kompetencje poznawcze oraz kształtować 
gotowość do nauki czytania, pisania i matematyki poprzez:

• wspomaganie rozwoju mowy,

• kształtowanie pojęcia liczby i operowania liczbami (na materiale 
konkretnym),

• rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,

• ćwiczenie sprawności manualnej, w tym  grafomotorycznej.



Rodzicu siedmiolatka !!!

• Baw się ze swoim dzieckiem, czytaj mu bajki, opowiadaj ciekawe 
historie i proś go, by tobie także opowiadało.

• Nie wymagaj od niego zbyt dużo, daj mu czas na naukę 
i zabawę,  nie zapomnij, że nadal jest małym dzieckiem.

• Poświęć mu swój czas i uwagę.
• Graj z nim w gry, które rozwijają pamięć wzrokową, spostrzegawczość i 

koncentrację uwagi np. „Memory”.
• Pomóż mu przygotować paluszki do pisania – razem lepcie ulubione 

przedmioty lub postacie z plasteliny, masy solnej czy gliny.
• Rozmawiaj z nim o ważnych dla niego sprawach, również o szkole.
• Gdy pojawią się pierwsze niepowodzenia szkolne postaraj się być dla 

niego wyrozumiały, okaż mu miłość, pomoc, bądź dla niego wsparciem.
• Ucz go samodzielności, nie wyręczaj go z pakowania tornistra 

i odrabiania zadań domowych.
• Zapewnij mu stałe spokojne miejsce do odrabiania lekcji.
• Pamiętaj, aby go pochwalić za wysiłek jaki włożył

w wykonaną pracę.
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