
 

Fakt pójścia do szkoły stanowi bardzo ważny moment w życiu dziecka. Razem z  dzieckiem 
wydarzenie to przeżywają rodzice. Wokół dziecka tworzy się atmosfera nagłego wzmożonego 
zainteresowania wypełniana radością – moje dziecko idzie do szkoły, a także niepokojem – jak da 
sobie radę, jakim będzie uczniem. 

Troskliwi rodzice zawsze chcą przewidzieć trudności i zabezpieczyć się przed nimi. Marzą, 
aby nauka była dla ich dzieci fascynującym poznawaniem świata, a nie jak to odczuwa wiele dzieci, 
nudnym, trudnym i bezsensownym zajęciem. Zastanawiają się na pewno co mogą zrobić, jak pomóc 
dziecku, aby osiągnęło ten poziom dojrzałości, jakiego wymaga szkoła. 

W obecnej sytuacji, gdzie utrudniony jest kontakt z poradnią w celu przeprowadzenia pełnej 
diagnozy, chciałam omówić najważniejsze aspekty gotowości szkolnej, tak, abyście Wy – Rodzice, 
mogli samodzielnie ocenić mocne i słabe strony rozwoju Waszego Dziecka. I póki jest jeszcze trochę  
czasu, przed rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej, popracowali nad tymi umiejętnościami, które                 
w waszej ocenie wypadają słabiej u waszej pociechy. 

Na początek zdefiniujmy pojęcie gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole. Gotowość 
szkolna to osiągnięcie takiego poziomu rozwoju psychofizycznego, który umożliwia dziecku 
przystosowanie się do nauki w szkole i podjęcie różnorodnych obowiązków, jakie niesie ze sobą życie 
szkolne. To inaczej osiągnięcie takiego poziomu rozwoju (fizycznego, umysłowego, społecznego, 
emocjonalnego, motywacyjnego), który umożliwi dziecku zgodne współżycie i współdziałanie w grupie 
rówieśniczej, naukę czytania, pisania i liczenia oraz dostosowanie się do nowych obowiązków.  

Warto, aby rodzice wiedzieli o tym, że optymalne przygotowanie dziecka do podjęcia nauki               
w szkole zależy również od ich osobistego zaangażowania się w stworzenie dziecku warunków 
rozwoju, m.in. od czasu poświęcanego dziecku w domu oraz ich współpracy z przedszkolem. 
Aktywność rodziców przejawiająca się we wspólnym spędzaniu z dzieckiem czasu na rozmowach, 
grach planszowych, zabawie czy wspólnym czytaniu oraz rysowaniu, a także wspólnych spacerach                 
i wycieczkach, ma duży wpływ na osiągnięcie gotowości szkolnej przez dziecko. Na pełną gotowość 
szkolną składają się: dojrzałość fizyczna, umysłowa, emocjonalno-społeczna, motywacyjna, 
zmysłowa. 

Szczegółowe wymagania, co do poziomu rozwoju dziecka kończącego roczne przygotowanie 
przedszkolne i szykującego się do pierwszej klasy, określa Podstawa programowa wychowania 
przedszkolnego. Zgodnie z nią, dziecko na tym etapie edukacji powinno osiągnąć odpowiedni poziom 
rozwoju w trzech najważniejszych, wspomnianych już we wcześniejszych akapitach niniejszego 
tekstu, sferach: fizycznej, umysłowej i emocjonalno-społecznej. 

W związku z tym zachęcamy wszystkich Rodziców dzieci siedmioletnich do zapoznania się                 
z niniejszą publikacją i wykonania kart z zadaniami razem z dzieckiem. Na tej stronie będą kolejno 
publikowane karty z puzzlami, które możecie wspólnie wykonać. Jeżeli dziecko potrafi wykonać daną 
czynność, to może dane pole pokolorować. Jeżeli nie – to zachęcam do poćwiczenia danej 
umiejętności tak aby, po pewnym czasie można było danego puzzla (pole) również pokolorować                      
i zamalować.  
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