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Mały człowiek około siódmego roku życia dojrzewa do systematycznej nauki w 
szkole. W tym dojrzewaniu pomaga mu przedszkole lub odział przedszkolny: "klasa 
0". To właśnie tu dzieci mogą się bawić, pokrzyczeć, ale także tutaj powinny nauczyć 
się opanowania i dyscypliny. Również w przedszkolu zachęca się dzieci do mówienia 
pełnymi zdaniami, rozwija się zdolność słuchania, zapamiętywania, rozumienia i 
koncentracji oraz kształci się umiejętność współżycia w grupie. 

Fakt pójścia do szkoły stanowi zwykle dla dziecka wielkie przeżycie i stres. 
Podobnie na fakt ten reagują ich rodzice. Coraz częściej mówią w domu o 
czekających go obowiązkach, zaś samo dziecko jest chętne do podjęcia nauki 
szkolnej. Co to znaczy, że dziecko jest dojrzałe do rozpoczęcia nauki? 

Można powiedzieć, że jest to moment równowagi między wymaganiami szkoły 
a możliwościami rozwojowymi dziecka. Dojrzałość szkolna nie polega tylko na 
wiedzy, odróżnianiu liter, wyrobieniu sprawności ręki, zdolności analizowania i 
syntezowania prostych zjawisk. Od nauki czytania, pisania i liczenia ważniejsze są: 
samodzielność, umiejętność koncentracji uwagi, zaradność. Do tego dążymy my 
nauczyciele w przedszkolu oraz rodzice. Dojrzałość szkolna nie jest etapem 
samorzutnego rozwoju dziecka i nie każdy siedmiolatek jest dojrzały do podjęcia 
obowiązków szkolnych. 

 
Na dojrzałość szkolną składa się:  

• dojrzałość psychiczna,  
• dojrzałość emocjonalno - społeczna,  
• dojrzałość fizyczna,  
• dojrzałość pedagogiczna ( dojrzałość do nauki czytania i pisania).  

Przez prawidłowy rozwój psychiczny rozumiemy odpowiedni do wieku zasób 
pojęć, wiadomości. Dziecko jest aktywne poznawczo, chce się uczyć. Interesuje się 
czytanie i pisaniem. Dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu i w środowisku, w 
którym żyje. Potrafi ze zrozumieniem i uważnie słuchać polecenia nauczyciela. 
Posiada umiejętność swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, 
opowiadania, wyrażania życzeń, pytań, własnych sądów, wniosków i ocen. 



Dojrzałość emocjonalno - społeczna oznacza, że dziecko jest w znacznym 
stopniu samodzielne. Chętnie i łatwo nawiązuje kontakty z nauczycielem i kolegami. 
Podporządkowuje się niezbędnym wymaganiom dyscypliny. Dziecko jest 
obowiązkowe, wytrwałe i wrażliwe na opinię nauczyciela. Cechuje je taki stan 
równowagi nerwowej, który umożliwia opanowanie reakcji emocjonalnych. Potrafi 
sobie poradzić w nowych i trudnych sytuacjach. 

O dojrzałości fizycznej mówimy wtedy, gdy dziecko jest ogólnie sprawne 
ruchowo. Posiada sprawność manualną i niezaburzoną koordynację wzrokowo - 
ruchową. Charakteryzuje się poprawnym funkcjonowaniem organów zmysłów. Jest 
odporne na choroby i zmęczenie. 

Sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa są ważne w 
określeniu dojrzałości do nauki czytania i pisania. Niska sprawność manualna 
naszych dzieci jest widoczna już podczas codziennych czynności (mycie, ubieranie 
się, kłopoty z wiązaniem butów, zapinaniem guzików). Rodzice nie popełniajcie 
błędu, wyręczając swoje pociechy. Nawet, gdy się spieszycie i nie macie czasu, 
pozwólcie dzieciom wykonywać te czynności samodzielnie. Dzieci wyręczane we 
wszystkim mają później trudności w szkole podczas pisania. Piszą wolno, brzydko, 
litery są nierówne i nie mieszczą się w liniaturze. Ważne jest wtedy, aby nie dawać 
za karę do przepisywania całych stron, gdyż dziecko się zniechęci. Możemy to 
zmienić zachęcając dziecko do kolorowania, rysowania przez kalkę, malowania, 
wycinania, lepienia, nawlekania koralików, wydzierania, naklejania. Do prawidłowej 
nauki czytania i pisania konieczna jest dobra analiza i synteza wzrokowa i słuchowa, 
która niezbędna jest w procesie różnicowania kształtów, dźwięków, odpoznawania i 
odtwarzania. Dzieci z zaburzoną percepcją wzrokową mają kłopoty w 
zapamiętywaniu i odtwarzaniu figur geometrycznych, myli litery podobne (m-n, e-c, p-
d), przepisując opuszcza litery, zmienia ich kolejność. Zbyt długa koncentracja na 
rozpoznawaniu liter i syntezą wyrazów utrudnia czytanie. Dzieci wówczas zgadują 
część wyrazów, uczą się na pamięć. Rysunki u dzieci z zaburzoną percepcją 
wzrokową są ubogie w szczegóły, nie są zachowane proporcje. W domu rodzice 
mogą ćwiczyć z dziećmi układając puzzle, dobierając obrazki w pary, wyszukując 
różnic między obrazkami, dobierając w pary jednakowych liter, sylab czy wyrazów. 

Drugim warunkiem opanowania umiejętności czytania i pisania jest sprawna 
analiza i synteza słuchowa (podział wyrazu na głoski - analiza, złożenie dźwięków w 



całość - synteza). Dzieci z zaburzeniami słuchu fonematycznego słyszą 
poszczególne dźwięki, ale nie potrafią w potoku słów różnicować poszczególnych 
dźwięków ani głosując złożyć w całość. Utrudnia to pisanie zwłaszcza z pamięci i ze 
słuchu. W przypadku, gdy dziecko ma zaburzoną wymowę konieczna jest terapia 
logopedyczna. 

Dojrzałość do matematyki dziecko osiągnie wówczas, kiedy rozumie i umie 
określić stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe w praktycznym działaniu. Potrafi 
sklasyfikować przedmioty według przeznaczenia, wielkości, koloru. Umie na 
konkretach dodawać i odejmować w zakresie 10. 

 
Drodzy Rodzice, aby zapewnić dobry Drodzy Rodzice, aby zapewnić dobry Drodzy Rodzice, aby zapewnić dobry Drodzy Rodzice, aby zapewnić dobry start w szkole przygotujcie dziecku:start w szkole przygotujcie dziecku:start w szkole przygotujcie dziecku:start w szkole przygotujcie dziecku:        

• stałe miejsce do odrabiania lekcji, stałe miejsce do odrabiania lekcji, stałe miejsce do odrabiania lekcji, stałe miejsce do odrabiania lekcji,     
• miejsce na książki i przybory szkolne. miejsce na książki i przybory szkolne. miejsce na książki i przybory szkolne. miejsce na książki i przybory szkolne.     

Pomyślcie także o przygotowaniu samego dziecka:Pomyślcie także o przygotowaniu samego dziecka:Pomyślcie także o przygotowaniu samego dziecka:Pomyślcie także o przygotowaniu samego dziecka:        

• zachęcajcie dziecko, by cieszyło się, że idą do szkoły zachęcajcie dziecko, by cieszyło się, że idą do szkoły zachęcajcie dziecko, by cieszyło się, że idą do szkoły zachęcajcie dziecko, by cieszyło się, że idą do szkoły ---- szkoła to miejsce gdzie  szkoła to miejsce gdzie  szkoła to miejsce gdzie  szkoła to miejsce gdzie 
uczy się wiuczy się wiuczy się wiuczy się wielu ciekawych rzeczy, poznaje nowych kolegów, elu ciekawych rzeczy, poznaje nowych kolegów, elu ciekawych rzeczy, poznaje nowych kolegów, elu ciekawych rzeczy, poznaje nowych kolegów,     

• przeznaczcie dziecku czas na wspólne spacery, rozmowy i czytanie książek, przeznaczcie dziecku czas na wspólne spacery, rozmowy i czytanie książek, przeznaczcie dziecku czas na wspólne spacery, rozmowy i czytanie książek, przeznaczcie dziecku czas na wspólne spacery, rozmowy i czytanie książek,     
• zachęcajcie go do opowiadania o przeżyciach i wydarzeniach szkolnych, zachęcajcie go do opowiadania o przeżyciach i wydarzeniach szkolnych, zachęcajcie go do opowiadania o przeżyciach i wydarzeniach szkolnych, zachęcajcie go do opowiadania o przeżyciach i wydarzeniach szkolnych,     
• zachęcajcie do rysowania, malowania, lepienia z masy solnej zachęcajcie do rysowania, malowania, lepienia z masy solnej zachęcajcie do rysowania, malowania, lepienia z masy solnej zachęcajcie do rysowania, malowania, lepienia z masy solnej ---- t t t to wpływa na o wpływa na o wpływa na o wpływa na 

jego rozwój manualny i przygotowuje do nauki pisania, jego rozwój manualny i przygotowuje do nauki pisania, jego rozwój manualny i przygotowuje do nauki pisania, jego rozwój manualny i przygotowuje do nauki pisania,     
• graj z nim w różne gry, które rozwijają pamięć wzrokową, spostrzegawczość i graj z nim w różne gry, które rozwijają pamięć wzrokową, spostrzegawczość i graj z nim w różne gry, które rozwijają pamięć wzrokową, spostrzegawczość i graj z nim w różne gry, które rozwijają pamięć wzrokową, spostrzegawczość i 

logiczne myślenie, logiczne myślenie, logiczne myślenie, logiczne myślenie,     
• wdrażajcie do systematyczności, obowiązkowości i punktualności, wdrażajcie do systematyczności, obowiązkowości i punktualności, wdrażajcie do systematyczności, obowiązkowości i punktualności, wdrażajcie do systematyczności, obowiązkowości i punktualności,     
• przeglądajcie zeszyty i pracprzeglądajcie zeszyty i pracprzeglądajcie zeszyty i pracprzeglądajcie zeszyty i prace szkolne swoich dzieci, chwalcie za to, za co e szkolne swoich dzieci, chwalcie za to, za co e szkolne swoich dzieci, chwalcie za to, za co e szkolne swoich dzieci, chwalcie za to, za co 

trzeba pochwalić, zgańcie jeśli na to zasłuży, trzeba pochwalić, zgańcie jeśli na to zasłuży, trzeba pochwalić, zgańcie jeśli na to zasłuży, trzeba pochwalić, zgańcie jeśli na to zasłuży,     
• nie krzyczcie na dziecko, jeśli czegoś nie umie, uzgodnijcie z nauczycielem, nie krzyczcie na dziecko, jeśli czegoś nie umie, uzgodnijcie z nauczycielem, nie krzyczcie na dziecko, jeśli czegoś nie umie, uzgodnijcie z nauczycielem, nie krzyczcie na dziecko, jeśli czegoś nie umie, uzgodnijcie z nauczycielem, 

jak mu pomóc, jak mu pomóc, jak mu pomóc, jak mu pomóc,     
• wymagaj, aby dziecko pakowało swój tornister wieczorem. wymagaj, aby dziecko pakowało swój tornister wieczorem. wymagaj, aby dziecko pakowało swój tornister wieczorem. wymagaj, aby dziecko pakowało swój tornister wieczorem.  
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