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Dojrzałość szkolna - gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego 

 

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. Doświadczenia pozytywne 

mobilizują i rozbudzają  poznawczą ciekawość dziecka, zaś trudności znacznie przekraczające 

możliwości dziecka mogą je nawet załamać. Dlatego warto zadbać o to, aby dzieci były jak 

najlepiej przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych, aby osiągnęły dojrzałość 

 i gotowość szkolną przed przekroczeniem progu szkoły.  

Gotowość szkolna jest to stan, który należy osiągnąć,  a nie proces, który może 

kształtować się również w trakcie edukacji szkolnej. Najogólniej można powiedzieć, że jest to 

gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, uzależniona od osiągnięcia takiego stanu 

rozwoju fizycznego, emocjonalno – społecznego i umysłowego, który umożliwia sprostanie 

obowiązkom szkolnym. 

Dojrzałym do podjęcia nauki szkolnej jest dziecko,  o takim stopniu rozwoju, który 

umożliwi mu naukę czytania, pisania i liczenia, zgodne współżycie z grupą rówieśniczą 

przystosowanie się do wymagań szkoły. rozwoju, który umożliwi mu naukę czytania 

Dostrzeżenie w porę nieprawidłowości i szybka interwencja pozwolą na osiągnięcie 

odpowiedniego poziomu gotowości szkolnej. U większości dzieci uczęszczających do 

przedszkola lub tzw. “zerówki” gotowość do podjęcia nauki szkolnej dokonuje się 

niepostrzeżenie i nie wymaga specjalnych zabiegów ze strony rodziców. Bowiem cała praca 

wychowawcza przedszkola, od najmłodszych grup, zmierza do zapewnienia dziecku dobrego 

startu w szkole. Pomimo tego, zdarza się, że niektóre dzieci nie osiągają dojrzałości szkolnej. 

Te dzieci wymagają szczególnej troski i fachowej pomocy. Wśród dzieci przekraczających 

próg szkolny są takie, które wchodzą w obowiązki szkolne z niepełną dojrzałością szkolną. 

Tym dzieciom również potrzebna jest specjalistyczna pomoc (np. korekcyjno-

kompensacyjna), bo narażone są na poważne niepowodzenia szkolne.  

 

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 : 

 Chętnie zdobywa nowe umiejętności. 

 Ruch jest płynny, a chód i bieg skoordynowany. 

 Utrzymuje równowagę. 

 Jest sprawne ruchowo: biega, skacze, jeździ na rowerze. 

 Powtarza sekwencje ruchowe. 

 Chętnie bawi się klockami, odtwarza konstrukcje według wzoru, nawleka korale. 

 Potrafi w sposób celowy posługiwać się przedmiotami i narzędziami, (prawidłowy 

chwyt)  np. wycina nożyczkami,  wiąże sznurowadła, kokardki, zapina guziki.( Ruchy 

rąk powinny być skoordynowane i płynne by umożliwić odpowiedni poziom 

rysowania, pisania drobnych elementów w linijkach. Odpowiedni poziom koordynacji 

wzrokowo-ruchowej umożliwia  wykonanie precyzyjnych czynności pod kontrolą 

wzroku). 

 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. 

 

Różnorodne zajęcia ruchowe pozwalają harmonijnie rozwijać się wszystkim grupom 

mięśni, usprawniają pamięć, koordynację wzrokowo-ruchową, wchodzenie w role, 

inicjowanie kontaktów z innymi dziećmi oraz rozwijają uwagę. 

 

Czynniki sprzyjające doskonaleniu sprawności fizycznej: 

 

 prawidłowe odżywianie dostarczające rozwijającemu się organizmowi wszystkich                    

niezbędnych dla zdrowia składników odżywczych, 



 zapewnienie dziecku ruchu na świeżym powietrzu, 

 przestrzeganie higienicznego trybu życia /systematyczne wietrzenie pomieszczeń, 

hartowanie dziecka, przyzwyczajanie malucha do odpowiedniego ubierania się w 

zależności od warunków pogodowych/,  

 troska o narządy zmysłów /oczy- regulowanie czasu przebywania dziecka przed 

telewizorem czy komputerem, ochrona przed słońcem, zapewnienie odpowiedniego 

oświetlenia przy czytaniu; uszy- ochrona przed nadmiernym hałasem, zapobieganie 

infekcjom ucha środkowego/, 

 dbanie o rozwój mięśni ręki, szczególnie w obrębie dłoni, palców i nadgarstka. 

 

Rozwój poznawczy: 

 Dziecko jest spostrzegawcze, zauważa istotne elementy przedmiotów,  wskazuje braki 

w obrazkach. 

 Ma zasób wiadomości umożliwiający orientację w najbliższym otoczeniu, potrafi np. 

podać swoje imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania. 

 Dziecko ma właściwe umiejętności w zakresie analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej 

i koordynacji wzrokowo- ruchowej. 

 Rozumie podstawowe pojęcia abstrakcyjne (kształt, wielkość, kierunek, odległość)  

 Zaczyna rozumieć znaczenie symboli – zabawy symboliczne, początki gier z regułami. 

 Jest dociekliwe, aktywne poznawczo, poszukuje odpowiedzi na intrygujące je pytania. 

 Potrafi dokończyć swoją pracę, bo jest ciekawe efektu. 

 Zaczyna planować. 

 Formułuje proste wnioski dotyczące zaobserwowanych zjawisk. 

 Dostrzega następstwo zdarzeń – pojawia się myślenie przyczynowo-skutkowe. 

 Zapamiętuje krótkie wierszyki, piosenki,  aktywnie przypomina sobie informacje 

użyteczne w konkretnym działaniu. 

 Potrafi przez dłuższą chwilę skupić uwagę na wykonywanej czynności – początki 

uwagi dowolnej. 

 Zdolne jest do dłuższego wysiłku umysłowego. 

 Odporne na zmęczenie. 

 Nie ma problemów z rozumieniem instrukcji, poleceń, bajek, opowiadań. 

 Pojawia się decentracja – zaczyna uwzględniać różne perspektywy. 

 Pojawia się interioryzacja czynności umysłowych (uwewnętrznianie). 

 

Aby stymulować dojrzałość intelektualną należy: 



 rozbudować w dziecku ciekawość świata, pokazywać mu nowe miejsca, sytuacje, 

pozwalać mu na przeżywanie nowych doznań, 

 nie ograniczać jego spontanicznej aktywności, 

 odpowiadać na pytania w sposób dla niego zrozumiały, oglądać i czytać z nim 

książeczki oraz zachęcać do opowiadania usłyszanej treści, 

 rozwiązywać z dzieckiem zagadki, łamigłówki, rebusy, 

 selekcjonować oglądane przez nie programy telewizyjne i ograniczać je do tych, które 

mają rzeczywistą wartość edukacyjną, 

 rozwijać jego zainteresowania w czasie zajęć pozaprzedszkolnych, 

 rozszerzać zasób słownictwa, dbać o czystość artykulacyjną i gramatyczną 

wypowiedzi, 

 pozwalać na wymianę doświadczeń z rówieśnikami, 

 zachęcać do biernej /oglądanie spektakli teatralnych, cyrkowych, filmów/ i czynnej 

/rysowanie, lepienie, taniec/ działalności artystycznej, 

 stymulować do stawiania sobie przez dziecko nowych wyznań poznawczych, 

 chwalić za sukcesy, wspólnie pokonywać porażki. 

 

 

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. 

 Samo próbuje rozwiązywać konflikty kierując się przyjętymi normami postępowania. 

 Słucha poleceń osoby dorosłej, w tym nauczyciela. 

 Starannie, w dobrym tempie stara się wykonywać pracę, doprowadzać ją do końca i 

odczuwać   zadowolenie z aprobaty nauczycielki. 

 Zaczyna przejawiać poczucie obowiązku, odpowiedzialności i jest samodzielne. 

 Dąży do celu mimo trudności, jest wytrwałe w działaniu. 

 

Rozwój emocjonalny: 



 Rozstaje się z rodzicami. 

 Dziecko potrafi rozpoznawać uczucia innych, jest coraz bardziej świadome własnych 

uczuć. 

 Stopniowo opanowuje społeczne reguły wyrażania emocji. 

 Reaguje adekwatnie do sytuacji. 

 Prawidłowo reaguje na pozytywne bądź negatywne uwagi. 

 Pojawiają się próby kontroli własnych emocji. 

 

 

Czynniki sprzyjające osiągnięciu dojrzałości emocjonalno- społecznej: 

 Uczenie dziecka stosowania grzecznościowych form wypowiedzi. 

 Wychodzenie z dzieckiem na plac zabaw lub do piaskownicy i zachęcanie go do 

zabaw z rówieśnikami. Prowokowanie malucha do inicjowania zabawy i 

przestrzegania reguł takich samych dla wszystkich jej uczestników. 

 Zapoznanie dziecka z pokojowymi formami rozwiązywania konfliktów. 

 Zachęcanie malucha do rozmów z dorosłymi, uczenie werbalizowania swoich życzeń 

/np. poprzez robienie drobnych zakupów w obecności rodziców/. 

 Podejmowanie prób pozostawiania dziecka z zaprzyjaźnionymi, obcymi dorosłymi – 

niech uczy się aktywności bez mamy czy taty. 

 Motywowanie do samodzielności w zakresie ubierania czy jedzenia. 

 Uczenie szacunku dla przedmiotów, porządku i dbania o zabawki. 

 Kształtowanie wysokiej samooceny dziecka – chwalenie je za rzeczywiste osiągnięcia, 

podkreślanie jego mocnych stron. 

 Egzekwowanie realizacji wydawanych dziecku poleceń /niech one będą krótkie, jasno 

sprecyzowane/. 

 Zachęcanie do kończenia rozpoczętej pracy. 

 Bycie przyjacielem własnego dziecka, towarzyszenie mu dyskretnie w jego 

działaniach, rozmowa z nim, spędzanie wspólnie czasu, słuchanie tego, co ma nam do 

powiedzenia. 

 

Rozwój mowy: 

 Wymowa doskonali się pod względem artykulacyjnym. 

 Zanikają nieprawidłowości gramatyczne. 

 Dziecko dokonuje autokorekty. 

 Wypowiedzi przyjmują formę realizacji wielozdaniowej. 



 W wypowiedziach dziecko uwzględnia kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo-

skutkowe. 

 Pytane o znaczenie słów potrafi je wyjaśnić. 

 

Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi: 

 powiedzieć, jakie ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy 

rodziców, 

 narysować rysunek postaci ludzkiej: postać jest kompletna, części ciała są 

proporcjonalne do całości oraz są właściwie rozmieszczone, 

 obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza 

linie kolorując obrazek; nazwać to co narysowało (prawidłowy chwyt), 

  ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny, 

 dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je wg określonej zasady, np. 

owoce, pojazdy, zwierzęta,  

  łączyć zbiory wg określonej cechy, np. wielkość, kolor, 

 wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach, 

  rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, np. głosy zwierząt, 

  liczyć kolejno do 10 ; po przeliczeniu liczmanów powiedzieć, ile ich jest, 

 dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10, 

 ma dobrą koncentrację uwagi, 

 jest zainteresowane pracą i jej efektami, 

 jest odporne na niepowodzenia, 

 jest wytrwałe przy dłuższym wysiłku, 

 prawidłowo wymawiać wszystkie głoski,  

 odtworzyć prosty układ rytmiczny, 

 wyszukiwać rymy, 

 nazwać głoskę na początku i na końcu wyrazu, różnicować wyrazy o podobnym 

brzmieniu np. kran – tran, góra – kura, bada – pada, 

  podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby, 

  opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową, 

 rozwiązać proste zagadki, 

 uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki, 

 wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach 

ruchowych, 

 wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost, 



 doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić 

się   o pomoc do osoby dorosłej,  

 zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej, 

  działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym poleceniom, 

  wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie zjeść, ubrać się, 

umyć,  zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki 

 ma dobre tempo pracy, 

 potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, jest wrażliwy na opinię 

nauczycieli i innych osób dorosłych. 

 

Tak więc dużą rolę w osiąganiu przez dziecko dojrzałości szkolnej mają do spełnienia 

rodzice. Nikt nie zastąpi ich we wspieraniu rozwoju i wychowaniu dzieci. Instytucje mogą 

jedynie ich rolę dopełniać.  

Warto również porozmawiać o swoim dziecku z nauczycielką. Pamiętajmy, że to właśnie 

nauczyciel przedszkola jest przygotowany do obserwacji naszego dziecka pod kątem jego 

dojrzałości. Posiada również doświadczenie, dzięki któremu bardzo łatwo potrafi wychwycić 

braki i  niedociągnięcia. Może podpowiedzieć rodzicom, jak pracować  

z dzieckiem w domu lub zaproponować wizytę w poradni psychologiczno - pedagogicznej, 

aby lepiej przygotować je do szkoły. Warto więc skorzystać z pomocy nauczycieli 

przedszkola jeszcze przed pierwszym dzwonkiem, by zaoszczędzić dziecku niepotrzebnych 

stresów.  

Czasami wystarczają dwa tygodnie, aby dziecko wyrównało braki. Nie wpadajmy  

w panikę, ale też nie czekajmy, że dziecko z tego wyrośnie. Jest jeszcze kilka miesięcy, aby 

popracować nad ewentualnymi trudnościami i brakami. Jeżeli dziecko ma trudności  

z ubieraniem się mogą mu w tym pomóc rodzice, zachęcając do samodzielności i nie 

wyręczając w prostych czynnościach.  

Niekiedy pojawiają się u dzieci lęki związane z pójściem do szkoły. Często ich podstawę 

stanowią błędy popełniane zupełnie nieświadomie przez samych rodziców.               

      Oto najczęstsze z nich: 

Straszenie szkołą 

Dziecko będzie traktować pójście do szkoły jako przykry obowiązek, a samą szkołę postrzega 

(nawet jeszcze zanim samo będzie mogło doświadczyć) jako miejsce, w którym będzie mu 

źle.  

,, Likwidacja zabawek” 



Powoduje to utratę poczucia bezpieczeństwa, które zastępuje niepewność, a nawet zagrożenie. 

Od dziecka zaczyna wymagać się zbyt dużej odpowiedzialności  

i dorosłości. 

 

Okazywanie lęku przez rodziców 

Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których to rodzice przejawiają strach przed szkołą i po 

prostu zarażają nim dzieci.  

 

Wszystkie elementy dojrzałości szkolnej są jednakowo ważne, choć niestety nie zawsze 

rozwijają się harmonijnie. Jeśli cokolwiek budzi państwa niepokój, warto zasięgnąć rady 

specjalisty. 

 

Szanowni Państwo! 

 

Jeśli zauważacie, że dziecko osiąga słabe postępy w przedszkolu, jesteście 

zaniepokojeni, czy  Wasza córka, Wasz syn poradzą sobie z nauką w klasie pierwszej, to 

zapraszam do skorzystania z porady psychologa, pedagoga, logopedy w Poradni 

Psychologiczno – Pedagogiczne nr 2. Wszelka pomoc udzielana jest bezpłatnie. My ze swej 

strony zapewniamy pełną dyskrecję i profesjonalne potraktowanie Państwa problemu. 
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