
 

 

Drodzy Rodzice! 

 

Okres czasu, gdy nasze dziecko nie uczęszcza do przedszkola, szkoły (ze 

względu na pandemię) i przebywa więcej czasu z domu, możemy  przeznaczyć 

na obserwację jego rozwoju i umiejętności, zwłaszcza gdy kończy wiek 

przedszkolny i od września będzie uczniem klasy pierwszej. Zachęcam do 

zapoznania się z charakterystyką dziecka dojrzałego (gotowego) do obowiązku 

szkolnego. Myślę, że pomogą Wam w tym zamieszczone niżej wskaźniki 

dojrzałości szkolnej dziecka. 

 

„Moje dziecko idzie do szkoły. O dojrzałości (gotowości) szkolnej dzieci” 

 

       Rozpoczęcie przez dziecko nauki szkolnej jest ważnym wydarzeniem w 

jego życiu, jak również w życiu całej rodziny. Wkracza ono bowiem w kolejny, 

jakościowo inny okres swej aktywności. Siłę przeżyć dziecka związanych            

z rozpoczęciem nauki można porównać z doznaniami dorosłego, który 

rozpoczyna swą pierwszą pracę zarobkową. 

    Powodzenie w nauce szkolnej mają tylko te dzieci, które osiągnęły tzw. 

dojrzałość szkolną (obecnie używa się określenia gotowość szkolna), czyli 

osiągnęły taki stopień rozwoju psychofizycznego, który pozwoli im sprostać 

obowiązkom szkolnym. Zastąpienie pojęcia „dojrzałość szkolna” terminem 

„gotowość szkolna”, mniej akcentuje uwarunkowania biologiczne tego stanu, 

podkreśla zaś, znaczenie wpływu oddziaływań pedagogicznych                            

i psychologicznych na postępy w rozwoju dziecka.  

         Zainteresowanie dojrzałością szkolną rozwijało się w naszym kraju już     

w okresie międzywojennym. W praktyce, najczęściej ujmuje się gotowość 

szkolną szeroko, zgodnie z definicją S. Szumana: dojrzałość szkolna to 

osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego, psychicznego     

i społecznego, który czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczne 

nauczanie i wychowanie w klasie I szkoły podstawowej.  

        Dlatego rodzice i nauczyciele dzieci sześcioletnich powinni umieć 

obserwować dziecko oraz umiejętnie dokonywać orientacyjnej oceny ogólnych 

właściwości i charakterystycznych cech tych procesów psychicznych, które 

wchodzą w zakres poszczególnych sfer rozwojowych sześciolatka. Wiadomo 

bowiem, że przebieg wszystkich procesów psychicznych jest ze sobą ściśle 

powiązany i brak prawidłowego rozwoju w jednej dziedzinie często powoduje 



zaburzenia w funkcjonowaniu lub nieprawidłowości w rozwoju całej 

osobowości dziecka.  

        Omówię teraz ogólne właściwości i charakterystyczne cechy niektórych 

procesów psychicznych wchodzących w zakres trzech podstawowych sfer 

rozwojowych (ruchowej, umysłowej i emocjonalno-społecznej) dziecka         

w szóstym roku życia.  

        Prawidłowy rozwój ruchowy jest w znacznym stopniu uzależniony od 

dobrego rozwoju fizycznego, a więc od odpowiedniej budowy ciała oraz od 

prawidłowego rozwoju narządów wewnętrznych i układu nerwowego, a także 

od dobrej sprawności zmysłów – głównie wzroku i słuchu. Ruchy dziecka         

6-letniego są już na ogół celowe, skoordynowane, dostosowane do rodzaju 

czynności. Sześciolatek wykazuje pełną automatyzację czynności 

samoobsługowych (takich jak np. ubieranie się, jedzenie). Dziecko potrafi 

wykonywać złożone zadania, zachowując właściwą szybkość i precyzję ruchów. 

Dzięki właściwej sprawności manualnej ręka i palce potrafią dostosować się do 

rodzaju wykonywanych czynności, materiału i narzędzi. Dziecko powinno już 

mieć także wykształconą orientację kierunkową i przestrzenną. Aktywność 

ruchowa dziecka zalicza się do głównych stymulatorów rozwoju. 

        Rozwój umysłowy związany jest z właściwym rozwojem spostrzegania, 

myślenia, uwagi, pamięci oraz rozwojem mowy. Spostrzeżenia dzieci 6-letnich 

nie mają już charakteru wielozmysłowego, wyraźnie zarysowuje się podział na 

spostrzeżenia słuchowe i wzrokowe. W tym wieku przeważają jeszcze 

spostrzeżenia całościowe, ale dziecko potrafi już przeprowadzić analizę               

i syntezę (wzrokową lub słuchową) spostrzeganego materiału. Umiejętność ta 

(tzw. percepcja wzrokowa i słuchowa) odgrywa kluczową rolę w nauce czytania 

i pisania. Jakość i dokładność spostrzeżeń w znacznym stopniu zależy od uwagi. 

Dziecko 6-letnie ma już wykształcony pewien stopień uwagi dowolnej, który 

umożliwia mu słuchanie dłuższych opowiadań, czy koncentrowanie się na tym, 

co mówią inni. Duże i długotrwałe skupienie uwagi wymaga jednak od dziecka 

poważnego wysiłku, a wielość bodźców zewnętrznych potrafi ją w znacznym 

stopniu zaburzyć. W 6 roku życia dominuje jeszcze u dziecka typ myślenia 

oparty na konkretnym materiale (tzw. myślenie konkretno-obrazowe). Myślenie 

słowno-pojęciowe (czyli abstrakcyjne) zaczyna się dopiero kształtować. 

Stykając się z nowym pojęciem, dziecko łączy je z tymi, które zna, szuka 

logicznych powiązań. Pod koniec szóstego roku życia wiele dzieci zdolnych już 

jest przyswoić podstawowe pojęcia abstrakcyjne np. kształtu, wielkości, 



kierunku, odległości, czasu i liczby. Kolejnym ważnym procesem poznawczym, 

mającym wpływ na rozwój psychiczny dziecka jest pamięć. W okresie 

przedszkolnym (w 6 roku życia) dominuje jeszcze pamięć konkretno-obrazowa    

i rozwija się pamięć słowna. Pamięć dziecka jest mało pojemna, nietrwała, 

niedokładna. Stopniowo zaczyna kształtować się pamięć dowolna, czyli 

świadoma chęć zapamiętywania i przypominania. Typową cechą pamięci jest 

też jej mechaniczność, czyli dosłowne zapamiętywanie tekstu piosenek, wierszy, 

rymowanek. Około 7 roku życia zaczyna rozwijać się pamięć logiczna, która 

polega na zrozumieniu różnych treści, np. tekstu i umiejętności odtwarzania go 

własnymi słowami. Innym, bardzo istotnym procesem poznawczym 

warunkującym osiągnięcie pożądanego poziomu dojrzałości szkolnej jest mowa. 

Stanowi ona środek porozumiewania się z innymi ludźmi, a więc wpływa na 

rozwój społeczny dziecka. Dla prawidłowego rozwoju mowy konieczne są nie 

tylko właściwe wzorce, ale także zachęcanie dziecka do mówienia, wytwarzanie 

u niego potrzeby kontaktów werbalnych.                                   

        Ogromnie ważną sferą, od której zależy powodzenie szkolne dziecka, jest 

odpowiedni do wieku rozwój emocjonalno-społeczny. Decyduje on                   

o umiejętności dziecka do panowania nad sobą, podporządkowaniu się 

przepisom, wytrwałości w działaniu oraz harmonijnym współdziałaniem             

z rówieśnikami w zabawie i nauce. Dojrzałość społeczna 6-, 7-latka przejawia 

się w umiejętności współżycia z innymi dziećmi oraz podporządkowaniu 

poleceniom nauczyciela. Kształtują się u niego zainteresowania szkolne               

i poczucie obowiązku. Uczucia dziecka w tym wieku zaczynają dopiero 

nabierać społecznego charakteru. Pojawiają się takie reakcje emocjonalne jak 

współczucie, wdzięczność itp., które prowadzą do rozwoju uczuć wyższych.  

        Nie wszystkie dzieci osiągają pożądany poziom dojrzałości szkolnej. 

Dzieci niedojrzałe, wykazujące brak gotowości szkolnej, mają trudności już      

od pierwszych dni pobytu w szkole, co bardzo ujemnie wpływa na kształtowanie 

się ich osobowości. 

        Przyczyną braku dostatecznego przygotowania dziecka do podjęcia 

edukacji szkolnej, może być nieprawidłowy rozwój psychoruchowy lub jego 

globalne opóźnienie. Wśród różnych form nieprawidłowości rozwoju jest 

rozwój nieharmonijny, gdzie pewne funkcje rozwijają się z opóźnieniem,            

a pozostałe – w przeciętnym tempie lub znacznie szybciej niż powinny.             

W ramach omawianej problematyki pojawia się zagadnienie braku gotowości 

dziecka do czytania i pisania, a więc „ryzyka dysleksji”. W przypadku dzieci 



zagrożonych dysleksją, mamy do czynienia z nieharmonijnym rozwojem funkcji 

poznawczych i ruchowych oraz ich integracji. Dzieci te, już na terenie 

przedszkola winne być otoczone specjalistyczną opieką i pracą terapeutyczną 

(zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi). Aby nie dopuścić do pogłębiania się 

opóźnień i zaburzeń rozwojowych, wskazane jest odroczenie niektórym 

dzieciom obowiązku nauki. W nielicznych wprawdzie przypadkach jedyną 

formą pomocy dziecku może być zakwalifikowanie go do kształcenia 

specjalnego. Wśród dzieci sześcioletnich jest zawsze pewna grupa dzieci            

o znacznie przyśpieszonym rozwoju psychoruchowym. Niekiedy rodzice tych 

dzieci zabiegają o to, aby rozpoczęły one wcześniej naukę w klasie pierwszej. 

        Diagnozą (oceną) gotowości szkolnej dziecka, odroczeniem bądź 

przyśpieszeniem obowiązku szkolnego, zajmują się poradnie psychologiczno-

pedagogiczne. 

                                                                                  Opracowała: 

                                                                                                 Izabella Szczepańska 

                                                                          psycholog PPP 2 w Gdyni 
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   Dojrzałość (gotowość) szkolna dziecka - informacje dla rodziców 
 
Pytania - wskaźniki dojrzałości (gotowości) szkolnej siedmiolatka, które mogą 

wykorzystać rodzice do obserwacji swojego dziecka : 
 

1. Czy dziecko potrafi obchodzić się z przyborami do rysowania, kolorowania i pisania? 

Czy koloruje obrazek, nie wychodzi poza linię? Czy rysuje postać człowieka, 

zachowuje podstawowe propozycje poszczególnych części ciała?  

2. Czy potrafi lepić z plasteliny lub gliny? Czy potrafi ciąć nożyczkami według 

wytyczonej linii prostej i krzywej?  

3. Czy potrafi grupować różne przedmioty według barw, kształtu i wielkości? Czy 

potrafi sortować znane mu przedmioty lub ich obrazki, według określonej zasady, np. 

owoce, zwierzęta, zabawki, pojazdy, itp.? Czy potrafi wybierać takie same litery? Czy 

potrafi złożyć np. widokówkę rozciętą na kilka części?  

4. Czy potrafi wymienić kilka różnic w dwóch pozornie podobnych do siebie 

przedmiotach lub obrazkach?  

5. Czy potrafi dobrać w pary obrazki lub przedmioty z uwzględnieniem jakiejś cechy 

wspólnej, np.: krowa-mleko, koń-furmanka, liść-drzewo, pasta do zębów –szczoteczka 

itp.?  

6. Czy potrafi wyodrębnić z otoczenia dźwięki różnych pojazdów, instrumentów 

muzycznych, głosy ptaków lub innych zwierząt?  

7. Czy potrafi dzielić zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębniać głoski                 

w słowach (dokonuje analizy i syntezy fonemowej prostych wyrazów)? Czy potrafi 

układać proste zdania?  

8. Czy potrafi zróżnicować wyrazy dźwiękopodobne, np.: półka – bułka, Tomek – 

domek itp.?  

9. Czy potrafi odtworzyć prosty układ rytmiczny wystukany przez dorosłego?  

10. Czy potrafi rozwiązać proste zagadki typu: chodzi i bije, a nie je i nie pije; posadzisz 

je wiosną, to latem grzechotki wyrosną?  

11. Czy potrafi liczyć obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego? 

Czy wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na 

palcach? 

12. Czy ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami 

porządkowymi? 

13. Czy potrafi wykonać proste ćwiczenie gimnastyczne, np. skakać na jednej nodze i na 

obu nogach? Czy potrafi stać przez chwilę na jednej nodze z zamkniętymi oczami? 

Czy sprawnie rzuca i łapie piłeczkę?  

14. Czy potrafi samo zasznurować sznurowadła, zapinać guziki ?  

15. Czy odróżnia lewą stronę swego ciała od prawej? Czy potrafi pokazać prawą rękę czy 

lewe ucho u osoby stojącej na wprost? Czy posługuje się zawsze jedną ręką - którą?  

16. Czy potrafi zgodnie bawić się w grupie, np. budując z kimś zamek z klocków, czy 

współdziała przy tym, czeka na swoją kolej itp.? Czy zawsze kończy rozpoczęta 

zabawę, a po skończonym zajęciu sprząta po sobie?  

17. Czy potrafi przez dłuższą chwilę uważnie słuchać opowiadania, bajki czy muzyki?  

18. Czy opowiadając, np. co przedstawia dany obrazek, posługuje się rozwiniętymi 

zdaniami, uogólnia temat, uzasadnia akcję? Czy prawidłowo wymawia wszystkie 

głoski? Czy wymowa jest poprawna również pod względem gramatycznym? 

19. Czy umie podporządkować się poleceniom słownym, jest w miarę zdyscyplinowane? 

Czy potrafi wykonać 3-4 polecenia według kolejności podanej przez dorosłego?  



20. Czy wie ile ma lat, gdzie mieszka, czym w pracy zajmują się rodzice?  

21. Czy przy rozstaniu z opieką (np. w przedszkolu) jest pogodne? Czy łatwo nawiązuje 

kontakt z dorosłymi?  

22. Czy w działaniu jest dość szybkie oraz w miarę swobodne i samodzielne? Czy 

zachowuje się odpowiednio do sytuacji?  

 

 

                                                                                            Opracowała: 

                                                                                     Izabella Szczepańska 

                                                                                psycholog PPP 2 w Gdyni 

 

 


