
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA 

SZEŚCIOLATKÓW 



ROZPOCZĘCIE NAUKI SZKOLNEJ JEST WAŻNYM MOMENTEM W 

ŻYCIU KAŻDEGO DZIECKA. 

To jak jest przygotowane do tego wyzwania w 

znacznym stopniu decyduje o przebiegu i 

wynikach nauki w szkole, a w odległej 

perspektywie, o jakości jego życia. 



 Do tej pory sześciolatek 
idący do szkoły musiał 
spełniać wymagania 
właściwe dla rozwoju 
siedmiolatka. 

 Obecnie program 
nauczania w klasie 
pierwszej będzie 
dostosowany do poziomu 
dziecka sześcioletniego. 



CO TO JEST DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA ? 

Pojęcie dojrzałości szkolnej, bo tak określa się 

gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i 

obowiązków, jakie stawia przed nimi szkoła, 

obejmuje zarówno jego rozwój psychiczny, 

fizyczny, umysłowy, emocjonalno-społeczny, 

jak i poziom opanowania umiejętności i 

wiadomości przygotowujących dziecko do 

podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia. 



 

O TYM CZY DZIECKO WYKAZUJE GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA 

SYSTEMATYCZNEJ NAUKI W SZKOLE DECYDUJE WIELE 

CZYNNIKÓW. NALEŻĄ DO NICH : 

 Czynniki indywidualne – są to przekazane drogą genetyczną lub wrodzone 

właściwości organizmu, a przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego, 

podłoża wyższych czynności psychicznych. Należą tu również potrzeby, 

skłonności i dążenia dziecka. 

 Czynniki środowiskowe – chodzi tu głównie o wpływ rodziny i przedszkola. 

Wyróżniamy trzy grupy czynników mających wpływ na dojrzałość szkolną 

dziecka:  

• warunki materialne – od poziomu dochodów, sytuacji mieszkaniowej, 

wyposażenia gospodarstwa zależy jak rodzina będzie zaspokajała potrzeby 

dziecka (racjonalne odżywianie, potrzebna odzież, warunki do nauki, zabawy i 

odpoczynku) 

 

 



 

 

 warunki społeczno-psychologiczne – to struktura rodziny, osobowość rodziców, 

stosunki panujące miedzy rodzicami, postawy rodziców wobec dzieci oraz 

atmosfera panująca w domu, 

  warunki kulturalne – to poziom wykształcenia rodziców, kultura językowa 

rodziny, potrzeby kulturalne, zasady wychowania dzieci, sposób spędzania 

wolnego czasu. Warunki te mają wpływ na rozwój intelektualny i osiągnięcia 

szkolne dzieci 

 

 



 

ISTOTNYM CZYNNIKIEM, KTÓRY WPŁYWA NA 

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNĄ DZIECI JEST FAKT 

UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA 

 Dzieci o długiej karierze przedszkolnej wyróżniają się lepszym uspołecznieniem 

niż inne dzieci oraz lepszym przygotowaniem do szkoły. 

 W zerówce kształtuje się osobowość dziecka, jego zdolności poznawcze i 

operacje umysłowe takie jak: porównywanie, uogólnianie, analiza i synteza, 

myślenie. Prowadzone są ćwiczenia usprawniające manualnie i graficznie – 

potrzebne w pisaniu. Kształtują się postawy społeczno-moralne i cechy 

charakteru, rozwija zasób słownika u dziecka (na tym etapie należy pamiętać by 

wspomagać to co rozwija się wolniej i słabiej). Należy kontaktować się z 

nauczycielem by wiedzieć jak dziecko sobie radzi i jak należy mu pomagać, 

jakie ćwiczenia usprawniające stosować. 



JAKIE UMIEJĘTNOŚCI POWINNO MIEĆ 

DZIECKO, KTÓRE OSIĄGNĘŁO 

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNĄ ? 



W SFERZE SPRAWNOŚCI UMYSŁOWEJ 

 Opanować analizę i syntezę wzrokową i słuchową 

 Wypowiadać się, wymawiać słowa i budować zdania poprawne 
gramatycznie 

 Wymawiać prawidłowo wszystkie głoski – jeśli ma wadę wymowy 
powinno być pod opieką logopedy 

 Chętnie słuchać czytanych mu książeczek i potrafić opowiedzieć 
ich treść 

 Rozpoznawać kolory i umieć je nazywać 

 Znać kilka piosenek i rymowanek 

 Posiadać dobrą orientację w schemacie własnego ciała 

 Umieć liczyć na konkretach 

 Rozpoznawać figury geometryczne 

 Dobrze orientować się w najbliższym środowisku społecznym i 
przyrodniczym 



W SFERZE SPRAWNOŚCI MANUALNEJ I 

RUCHOWEJ: 

 Zapinać guziki, umieć się rozebrać i ubrać, wiązać sznurowadła 

 Ciąć i bezpiecznie posługiwać się nożyczkami 

 Wykonywać czynności wymagające zręczności palców, jak 
nawlekanie koralików, układanie klocków, gry zręcznościowe 

 Umieć rzucać i łapać dużą piłkę 

 Potrafić skakać i podskakiwać na jednej nodze 

 Sprawnie posługiwać się przyborami do rysowania i pisania, 
prawidłowo je trzymać 

 Zachować prawidłowy kierunek kreślenia figur, szlaczków 

 Odwzorować podane kształty 

 Wykonać pracę na zadany temat różnymi technikami 

 Mieć sprawną równowagę 

 Mieć ustaloną lateralizację – dominującą jedną stronę  



W SFERZE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

 

 Starać się wykonywać czynności do końca 

 Zachowywać się rozważnie 

 Przestrzegać ustalonych zasad, zastosować się do reguł gier i zabaw, 

 Mieć ufny stosunek do otoczenia 

 Panować nad reakcjami emocjonalnymi, nie ulegać chwilowym nastrojom 

 Potrafić dzielić się z innymi 

 Nie reagować agresywnie ani zbyt emocjonalnie w obliczu trudności i 
niepowodzeń 

 Pomagać w prostych pracach domowych ( np. odkurzanie, pomaganie w 
nakrywaniu do stołu, wyrzucanie śmieci) 

 Dbać o porządek w najbliższym otoczeniu 

 Skupić uwagę na danej czynności 

 Dostosować się do nowej sytuacji i środowiska 

 Chętnie bawić się z rówieśnikami 

 Zależnie od sytuacji poprowadzić zabawę, podporządkować się grupie, 
współpracować 



 Każdy rodzić obserwując swoje dziecko, słuchając 

go może w przybliżeniu określić czy dziecko 

osiągnęło poziom dojrzałości, którego wymaga 

szkoła. A jeśli nie jest jeszcze gotowe, to w którym 

obszarze należy udoskonalić jego umiejętności, 

popracować pod kierunkiem nauczyciela, czy też 

może zgłosić się do specjalistów. 



PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI JAK POMÓC 

DZIECKU: 

 Nie należy nigdy straszyć dziecka szkołą i nauczycielami 

 Dziecko powinno się cieszyć, że idzie do szkoły 

 Powinno uczestniczyć w zakupach przyborów szkolnych, 
wybrać co mu się podoba 

 Powinno mieć wcześniej przygotowany swój kącik do 
pracy (biurko, szafkę na przybory szkolne) 

 Należy pamiętać, że dla prawidłowego rozwoju dziecka 
potrzebne są odpowiednie warunki: ład, spokój i pogodna 
atmosfera w domu oraz utrzymanie kontaktu 
emocjonalnego z dzieckiem 

 Przestrzeganie stałego rozkładu dnia 

 Wdrażanie do samodzielności, obowiązkowości i 
punktualności 

 



 Zapewnienie kontaktów z rówieśnikami 

 Gdy dziecko będzie już chodziło do szkoły 
należy: rozmawiać z nim o tym co działo się na 
lekcjach i przerwach, czego ciekawego się 
nauczyło 

 Przeglądajmy jego zeszyty 

 Chwalmy i zachęcajmy do pracy 

 Nie krzyczmy gdy czegoś nie potrafi zrobić ale 
spróbujmy mu pomóc ( nie robić za nie) 

 Współpracujmy z nauczycielem 

 



ABY UŁATWIĆ DZIECIOM NAUKĘ CZYTANIA 

WARTO W SZCZEGÓLNOŚCI: 

 Zwracać uwagę na prawidłową wymowę, 

 Bawić się w tworzenie rymów np. kukułka-jaskółka, 

 Liczyć sylaby w słowach, początkowo krótkich np. ma-ma, potem 
dłuższych, rysować kropki tyle ile jest sylab 

 Określać położenie głoski w wyrazie, np. jaki dźwięk słyszymy po, 
a jaki przed l w wyrazie mleko, 

 Tworzyć nowe wyrazy przez dodawanie głoski lub sylaby, np. to-
tor, 

 Bawić się w „łańcuch wyrazów” – podajemy dziecku wyraz, z 
którego ono wyodrębnia ostatnią głoskę i szuka wyrazu na tę 
głoskę, 

 Wyszukiwać poznane litery w tekstach drukowanych, np. 
gazetach 

 Czytać dzieciom bajki 

 



ABY UŁATWIĆ NAUKĘ PISANIA NALEŻY W 

SZCZEGÓLNOŚCI: 

 Odwzorowywać szlaczki i wzorki, 

 Kreślić kształty graficzne w powietrzu 

 Kalkować 

 Pisać po śladzie 

 Pisać szlaczki literopodobne, jeżeli dziecko chce pisać 
pokazywać kształty liter wg wzorów przedszkolnych, zachowując 
kierunek pisania danej literki, nie pozwalać drukować, 

 Malować, również palcami 

 Wydzierać palcami i wycinać nożyczkami, naklejać 

 Rysować, kolorować, rysować jednocześnie ręka lewą i prawą 

 Nawlekać koraliki, 

 Modelować z plasteliny, lub pozwalać dziecku pomagać w kuchni 
przy wyrabianiu ciasta 



PODSUMUJMY!! 



KIEDY DZIECKO SZEŚCIOLETNIE NIE JEST 

GOTOWE DO SZKOŁY? 

 Gdy ma zaburzone procesy poznawcze 

 Gdy ma trudności emocjonalne 

 Gdy zaburzona jest komunikacja 

 Gdy jego niepełnosprawność na to nie 

pozwala 



 

CZY DZIECKO GOTOWE DO SZKOŁY CZYTA I 

PISZE? 
 

 

 Nie. Sześciolatek w przedszkolu przygotowuje się 

do nauki czytania, pisania i edukacji 

matematycznej. 



RÓŻNICE MIĘDZY SZEŚCIOLATKIEM W SZKOLE A 

W PRZEDSZKOLU 

 

SZEŚCIOLATEK W PRZEDSZKOLU 

 

 

SZEŚCIOLATEK W I KLASIE UCZY SIĘ: 

 
 Rozwija sprawność rąk (rysuje wycina, lepi 

z plasteliny) przygotowuje się do nauki 
pisania 

 Słucha bajek, wierszy, opowiadań – rozwija 
swoje zainteresowania czytaniem i pisaniem 

 Dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, 
wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej 
budowie 

 Uczy się odróżniać błędne liczenie od 
poprawnego, liczy z wykorzystaniem 
konkretnych przedmiotów 

 Podejmuje próby dodawania i odejmowania 
pomagając sobie liczeniem na palcach lub 
na innych konkretach 

 Dowiaduje się na czym polega pomiar 
długości i poznaje proste sposoby mierzenia 
np. krokami, stopa za stopą 

 Poznaje pory dnia, roku, dni tygodnia i 
miesiące 

 Pisać proste, krótkie zdania 

 

 Czytać krótkie teksty 

 Rozróżniać pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, 
zdanie oraz posługiwać się nim 

 Poprawnie liczyć (także wspak) do 20 oraz 
zapisywać liczby cyframi do 10 

 Sprawnie dodawać i odejmować do 10 oraz 
zapisywać te działania 

 Mierzyć długości, posługując się np. linijką, 
porównywać długości obiektów 

 

 Zależności miedzy porami roku a zjawiskami 
przyrody 

 Korzystać z kalendarza, nazywa dni tygodnia i 
miesiące roku 

 Rozwiązywać zadania z treścią  

 Ważyć przedmioty 



JAKI SZEŚCIOLATEK JEST PRZYGOTOWANY DO 

NAUKI W SZKOLE? 

 Ciekawy świata – często zadaje pytania, chętnie 
rozwiązuje zagadki 

 Potrafi klasyfikować i szeregować 

 Bez trudu komunikuje się werbalnie – mówi o swoich 
potrzebach, opowiada historyjkę obrazkową 

 Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami – zaprasza do 
zabawy, pomaga innym, przewiduje ich zachowania 

 Jest samodzielny - nie tylko w zakresie samoobsługi, ale 
także radzenia sobie z trudnościami, wykazuje inicjatywę, 
stara się osiągnąć cel 

 Podejmuje uczenie się pod kierunkiem osoby dorosłej – 
zapamiętuje i wykonuje polecenia, zależy mu na 
doprowadzeniu pracy do końca  

 

 



 Jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym 
(łapie piłkę, buduje z drobnych klocków, lepi figurki z 
plasteliny, prawidłowo trzyma ołówek, posługuje się 
prostymi narzędziami) 

 Interesuje się czytaniem, pisaniem, matematyką czyli … 

- słucha, ogląda książeczki dla dzieci, 

- opowiada historyjkę obrazkową, 

- układa układanki, 

- dzieli zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby oraz łączy 
sylaby w wyraz, 

- dodaje i odejmuje liczmany lub przedmioty 

 

Ilustracje i fotografie zawarte w prezentacji pochodzą  

z zasobów internetowych 


