
GOTOWOŚĆ SZKOLNA 

CZYM JEST GOTOWOŚĆ SZKOLNA? 

- to poziom rozwoju fizycznego, poznawczego, społeczno- emocjonalnego, który czyni dziecko 

podatnym na uczenie się 

- jest to gotowość dziecka do podejmowania nowych zadań, zdolność do przystosowania się 

do nowego środowiska. 

Cechy podstawowe to: 

- niezależność emocjonalna,  

- wiara w siebie i ciekawość świata,  

- odpowiedni rozwój w zakresie komunikacji językowej,  

- wyobraźnia,  

- twórczość,  

- zdolność rozumienia i rozwiązywania problemów, samodzielność w myśleniu                                              

i współdziałaniu. 

Wyznaczniki gotowości szkolnej to: 

rozwój fizyczny 

rozwój społeczno- emocjonalny 

rozwój poznawczy 

Dziecko dojrzałe fizycznie: 

- ma odpowiednie do wieku: wzrost, wagę oraz sprawne narządy wewnętrzne, a także 

sprawdzony wzrok i słuch  

- ma prawidłowo działające narządy mowy 

- wykazuje się dobrym stanem zdrowia, odpornością na choroby i zmęczenie  

- jest sprawne ruchowo (dziecko  posiada umiejętność skakania, rzucania i łapania piłki, jazdy 

na rowerze) 

- opanowało precyzyjne ruchy rąk palców niezbędne przy pisaniu i manipulowaniu 

- jest zdolne do większego wysiłku  

- opanowało czynności samoobsługowe (dziecko umie zapiąć guziki, ubrać i rozebrać się, je 

samodzielnie, kontroluje potrzeby fizjologiczne) 

- jest sprawne manualnie (lepi z plasteliny,  prawidłowo trzyma przybory do pisania, pędzel, 

posługuje się nożyczkami, sztućcami, wykazuje dobrą koordynację ruchów rąk)   



- rysuje postać ludzką (postać zawiera wszystkie elementy,  części ciała są proporcjonalne  

do całości, rozmieszczone właściwie). 

Dziecko dojrzałe społecznie i emocjonalnie: 

- łatwo nawiązuje kontakty społeczne z dorosłymi i rówieśnikami, potrafi poprosić o pomoc 

- potrafi prawidłowo zachowywać się w grupie, podporządkowuje się poleceniom                                  

i wskazówkom nauczyciela 

- przestrzega reguł gier zespołowych, rzadko popada w konflikty 

- zaczyna przewidywać emocjonalne skutki swoich działań. przeżywa to, co dzieje się teraz,                        

i to, co wydarzy się w przyszłości 

- odczuwa więź emocjonalną z grupą rówieśniczą, przeżywa radości i smutki kolegów, potrafi 

współpracować z grupą 

- zależy mu na opinii innych, jest wrażliwe na ocenę, potrafi być krytyczne wobec siebie                    

(np. zauważyć, kiedy coś mu się nie udało z własnej winy) 

- jest samodzielne, zaradne, dba o swoje rzeczy, sprząta po zabawie, pomaga chętnie                               

w drobnych sprawach domowych 

- jest względnie odporne na stres, 

- potrafi uporać się emocjonalnie z porażkami lub niepowodzeniami. 

Rozwój poznawczy- przejawy dojrzałości: 

- interesuje się otaczającym światem, odczuwa potrzebę uczenia się  

- dziecko potrafi słuchać w skupieniu tego, co mówi lub czyta nauczyciel, czy rodzic 

- słucha uważnie poleceń i rozumie ich treść 

- potrafi coraz dłużej zajmować się jedną, nawet monotonną czynnością 

- coraz częściej pojawia się pamięć dowolna (dziecko na żądanie zapamiętuje i potrafi 

odtworzyć wcześniej przyswojone treści) 

- dziecko uczestniczy w zajęciach i zabawach, których zorganizowanie, zaplanowanie                                      

i realizacja wymagają namysłu 

- dziecko wypowiada się pełnymi zdaniami, potrafi opowiedzieć historyjkę, obrazek 

- dziecko ma odpowiedni do wieku zasób słów i wiadomości (zna pory roku, ich kolejność                         

i towarzyszące im zjawiska atmosferyczne, dni tygodnia, pory dnia, zna przeznaczenie 

przedmiotów codziennego użytku, rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny i zwierzęta) 

- orientuje się w najbliższym otoczeniu (zna swój adres zamieszkania, miasto, kraj, wie, czym 

zajmują się rodzice itp.) 

- zapamiętuje wierszyki, piosenki, po wysłuchaniu opowiadania potrafi opowiedzieć treść 



 - potrafi ułożyć prostą historyjkę obrazkową (łączy przyczynę ze skutkiem) 

- potrafi opowiedzieć obrazek (buduje proste zdania, nazywa czynności) 

- potrafi formułować proste wnioski na podstawie obserwowanych faktów (np. na ulicy są 

kałuże, tzn., że padał deszcz).  

- potrafi dokładnie spostrzegać i porównywać różne proste kształty geometryczne i potrafi je 

narysować 

- potrafi prawidłowo przeliczać elementy, po przeliczeniu wie ile jest elementów, dodaje                          

i odejmuje na konkretach 

- potrafi porównać liczebność zbiorów i określić, czy jest tyle samo w każdym z nich 

- porządkuje, grupuje przedmioty wg jednej i więcej cech (np. duże, duże i czerwone) 

- dobiera pary jednakowych przedmiotów, obrazków, figur (wg wzoru, bez wzoru,                                   

na podstawie nazwy) 

- rozpoznaje dźwięki z otoczenia (rozróżnia dźwięki przyrody, pojazdów itp.) 

 - odtwarza rytm 

 - wyodrębnia wyrazy w zdaniu (potrafi powiedzieć ile jest wyrazów, jaki jest pierwszy i ostatni) 

- dzieli wyrazy na sylaby 

- składa wyrazy z usłyszanych sylab 

- potrafi dokonać analizy i syntezy głoskowej prostych wyrazów - potrafi podać pierwszą                           

i ostatnią głoskę w usłyszanym wyrazie 

- dobiera figury o takim samym kształcie, lecz innym kolorze i wielkości 

 - wyodrębnia figury spośród różnych, zachodzących na siebie figur 

 - układa obrazki z części 

 - dobiera części obrazka do całości 

 - porównuje dwa obrazki i znajduje różnice między nimi  

- kreśli znaki literopodobne i  podejmuje próby pisania 

- ma utrwalone pojęcie lewej i prawej strony własnego ciała 

- orientuje się w stronach osoby znajdującej się naprzeciwko 

- orientuje się w kierunkach względem przedmiotów w otoczeniu (pod, przed, obok, nad) 

- określa strony na kartce papieru. 

Język nowożytny: 

- rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie 



- uczestniczy w zabawach  (muzycznych, ruchowych, plastycznych) 

- powtarza rymowanki, wierszyki i śpiewa w grupie. 

 

Dziękuję za zapoznanie się       
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