
6 LATEK 
W SZKOLE

Prezentacja multimedialna 
dotycząca gotowości szkolnej.



Gotowość szkolna:

−Emocjonalno - społeczna

−Fizyczna

−Umysłowa

−Percepcyjno – motoryczna

Obszary ważne w ocenie 
gotowości szkolnej dziecka 

sześcioletniego.



1. Być ciekawym świata

2. Potrafić klasyfikować i szeregować,

3. Bez trudu komunikować się werbalnie

4. Potrafić nawiązać kontakt z 
rówieśnikami

5. Być samodzielnym

Przygotowany do nauki 
sześciolatek powinien:



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

7. Jest sprawny pod względem ruchowym 
i manualnym,



8. Interesuje się czytaniem, pisaniem i matematyką, czyli:

∗ Słucha, ogląda książeczki dla dzieci,

∗ Opowiada historyjkę obrazkową,

∗ Układa układanki,

∗ Dzieli zdanie na wyrazy, wyraz na sylaby oraz łączy 
sylaby w wyraz,

∗ Zna i stosuje liczebniki porządkowe,

∗ Dodaje i odejmuje liczmany lub przedmioty w 
zakresie 10.



1. interesuje się otaczającym światem, posiada 
wiedzę o sobie (potrafi powiedzieć    jak się  
nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka, zna pory roku, 
dni tygodnia)

2. posiada odpowiedni do wieku zasób słów, 
prawidłowo wymawia wszystkie głoski,   
swobodnie wypowiada się zdaniami, np. na 
temat swoich przeżyć, zaobserwowanego  
zjawiska lub oglądanego obrazka

3. słucha uważnie poleceń i rozumie ich treść,

4. skupia uwagę na zadaniu,  doprowadza zadanie 
do końca,

Krótki przegląd dojrzałości 
szkolnej:



5. Przestrzega reguł obowiązujących w 
społeczności dziecięcej i współdziała 
w zabawach i sytuacjach 
zadaniowych, lubi gry zespołowe

6. zapamiętuje treść bajki, wiersza, 
potrafi odtworzyć je z pamięci

7. klasyfikuje i szereguje przedmioty, 
obrazki

8. posiada orientację w schemacie 
ciała i w przestrzeni (potrafi 
wskazać prawą, lewą rękę, określa 
położenie przedmiotów nad, pod, 
na)

13.jest samodzielny w czynnościach 
samoobsługowych oraz w sytuacji 
zadaniowej (podejmuje próby 
poradzenia sobie 
z trudnością, jest zainteresowane 
osiągnięciem celu, stara się 
dokończyć pracę)



10. dba o bezpieczeństwo własne i innych (bezpiecznie porusza się 
po drodze, rozumie jak zachować się w sytuacji  zagrożenia, 
wie gdzie  można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić)

11. jest sprawny  pod względem ruchowym i manualnym

12. poprawnie trzyma ołówek, posługuje się nożyczkami, lepi z 
plasteliny i rysuje

13. jest zainteresowany  czytaniem, pisaniem i matematyką 
(interesuje się książkami,  z uwagą słucha opowiadań, baśni, 
rozumie sens umownych znaków, zna i stosuje liczebniki 
porządkowe, dodaje i odejmuje konkretne przedmioty, 
liczmany)



14. dodaje i odejmuje pomagając sobie 
liczeniem na palcach lub innych konkretach.

15. jest zainteresowany szkołą i działaniami, 
z którymi wiąże się pełnienie roli ucznia – 
chce  pójść do szkoły



Prosimy zwracać 
uwagę na 
prawidłowy 
chwyt pisarski, 
który umożliwia 
efektywne i 
długotrwałe 
pisanie. 

Chwyt pisarski



 W zabawie reaguje gniewem, złości się, obraża,

 Łatwo wybucha złością, płaczem, reaguje bardzo 
impulsywnie,

 Okazuje nadmierny lęk, wycofuje się,

 Stara się przebywać blisko nauczyciela lub innej 
osoby dorosłej w stopniu utrudniającym zabawę i 
naukę w grupie,

 Unika sytuacji wymagających samodzielności

Kiedy dziecko sześcioletnie 
NIE JEST GOTOWE do podjęcia 

nauki w szkole.



1. Ma niską ocenę gotowości szkolnej 
wykonaną w przedszkolu;

2.  Gdy ma zaburzone procesy poznawcze 
 Napotyka na trudności w spostrzeganiu 

oraz klasyfikowaniu,

 Ma trudności z zapamiętywaniem informacji,

 Koncentracja uwagi jest chwiejna, bardzo podatna na 
rozproszenie

3. Zaburzona jest komunikacja językowa;



1. Diagnozą gotowości do podjęcia nauki – 
wykonaną w przedszkolu

2. Obserwacją własną umiejętności dziecka i jego 
chęcią do nauki

3. Wynikiem wizyty w wybranej szkole – zobaczenie 
przygotowania sal, rozmowa z dyrektorem, 
pedagogiem i wychowawcą (m.in. kwestia 
świetlicy, obiadów, zmianowości, ilości 
sześciolatków w klasie).

Czym się kierować podejmując 
decyzję?



Prezentację opracowały nauczycielki wychowania 
przedszkolnego:

mgr Katarzyna Dominikowska

mgr Katarzyna Górak

Dziękujemy za uwagę.
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