
 

 

Dziecko siedmioletnie powinno już skupiać uwagę przez około 20–30 minut oraz potrafić samemu 

kierować uwagą dowolną. Ta umiejętność ułatwia mu zajmowanie się także tymi zadaniami, które są dla 

niego mniej interesujące i nie przykuwają mimowolnie jego uwagi. Dziecko powinno umieć utrzymać uwagę, 

gdy nauczyciel/rodzic przekazuje polecenia. Ponadto dziecko powinno być zdolne do zwrócenia uwagi na 

czynność (zadanie) proponowaną przez dorosłego, nawet jeśli konieczne jest zaprzestanie zabawy. 

W wieku przedszkolnym znacząco wzrasta pojemność pamięci. Dziecko siedmioletnie powinno 

wykazywać się już dobrą pamięcią i starać się stosować różne strategie pamięciowe, takie jak powtarzanie  

i organizowanie materiału. Należy wiedzieć, że pamięć ściśle związana jest z koncentracją uwagi. Jeśli dziecko 

w danej chwili (sytuacji) nie zwróci uwagi na dany materiał, wówczas nie zostanie on zapamiętany. Dobrze 

jest też wiedzieć, że proces zapamiętywania podlega określonym mechanizmom: dziecko zapamięta to, co 

jest interesujące, kilkukrotnie powtórzone, co je angażuje emocjonalnie, jest zrozumiałe, poparte własnym 

doświadczeniem. Pamięć często decyduje o osiąganiu sukcesów szkolnych. 

Wiek przedszkolny jest czasem intensywnego rozwoju języka. W zakresie rozwoju mowy dziecko 

siedmioletnie powinno posiadać umiejętność swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się 

pełnymi zdaniami, wyrażania próśb, życzeń, własnych sądów i ocen oraz formułowania pytań. Dziecko 

powinno umieć sprawnie opowiadać i doskonalić umiejętności konwersacyjne. Sześcio- siedmiolatek 

powinien wykazywać się odpowiednio dużym zasobem słownictwa, by stosować się do poleceń  

i komunikatów innych osób oraz rozumieć czytane mu teksty. W tym wieku powinien już prawidłowo 

artykułować wszystkie głoski. Również głoska [r] powinna być już wymawiana (umiejętność tę dziecko osiąga 

w wieku 5–6 lat). Dziecko siedmioletnie powinno poradzić sobie z wymową słów, w których występują grupy 

spółgłoskowe zarówno na początku, jak i w środku wyrazów. 

W okresie wieku przedszkolnego wzrasta u dziecka wrażliwość słuchowa, a także kształtują się 

podstawowe umiejętności fonologiczne. Dziecko, dostrzegając różnice pomiędzy dźwiękami mowy 

(głoskami), potrafi je identyfikować i rozróżniać, a więc również porównać słowa różniące się jedną głoską 

(np. Tomek-domek). Kolejne umiejętności, jakie nabywa dziecko w tym czasie, to: dokonywanie analizy 

sylabowej i głoskowej słów (wydzielanie sylab i głosek ze słów) oraz dokonywanie syntezy sylabowej  

i głoskowej (łączenie izolowanych sylab i głosek w słowa). Należy wiedzieć, że analiza i synteza głoskowa jest 

zadaniem o dużym stopniu trudności. U dziecka sześcioletniego kształtuje się  i rozwija również świadomość 

rymów. Umiejętności te stanowią podstawę do opanowania czytania  i pisania. 



Sprawność czytania i pisania w dużej mierze zależy również od sprawności funkcji wzrokowych. 

Najistotniejszy dla rozwoju percepcji wzrokowej jest etap w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

(pomiędzy 3,5 a 7,5 r. ż.). Dziecko z harmonijnie wykształcającą się percepcją wzrokową prawidłowo 

różnicuje, dobrze zapamiętuje i poprawnie odtwarza kształty oraz wielkości figur (znaków). Dziecko z dobrą 

pamięcią wzrokową potrafi szybko utrwalić obraz, który ma zapamiętać. Warto wiedzieć, że opóźniony 

rozwój pamięci wzrokowej powoduje u dziecka nieporadność w rysowaniu, trudność w układaniu obrazków 

według kolejności zdarzeń czy układaniu obrazków z części, trudność w budowaniu konstrukcji z klocków 

według wzoru lub wyszukiwaniu różnic w obrazkach. 

Wykonajcie poniższą kartę z puzzlami. Zaznaczcie (pokolorujcie) te pola, które dziecko potrafi 

wykonać. Jeżeli są umiejętności których jeszcze  nie opanowało lub wykonuje je słabo – to zachęcam do 

poćwiczenia danej sprawności tak aby, po pewnym czasie można było danego puzzla (pole) również 

pokolorować i zamalować.  

 

Życzę miłej zabawy! 

Pedagog – Anna Szczepańska 

Cześć II Ocena sprawności umysłowej 
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