
 

Dziecko sześcioletnie rozpoczyna naukę w szkole 

 No i... stało się! Po miesiącach wahań, rodzinnych dyskusji, wielokrotnych zmianach 

decyzji nasze sześcioletnie dziecko rozpoczęło naukę w klasie I. 

 Pierwsze tygodnie przebiegły nad wyraz spokojnie. Nie było płaczu, „dramatycznych” 

rozstań, „oporowania” przed wyjściem z domu. Pociecha wracała ze szkoły i buzia jej się nie 

zamykała. Opowiadała o swojej Pani, koleżance z ławki, o tym, co dziś robiła, wykrzykiwała co 

trzeba „natychmiast” przygotować na jutro. Czasem zapominała zabrać książek z klasy i zaznaczyć 

co jest zadane, ale trudno – takie są początki samodzielności! 

 Niby wszystko jest w porządku, a nas cały czas nęka pytanie: „czy moje dziecko poradzi 

sobie w szkole?” 

 Do rozpoczęcia nauki czytania, pisania i liczenia potrzebna jest tzw. gotowość szkolna. 

Składają się na nią: 

− odpowiedni stan zdrowia; 

− sprawność ruchowa całego ciała i sprawność rąk; 

− prawidłowy rozwój uwagi, pamięci, spostrzegania i myślenia; 

− rozwój procesów emocjonalno – społecznych (to, jak odczuwamy i czujemy się na świecie 

oraz powody, dla których podejmujemy różne formy aktywności); 

− umiejętność współistnienia i współdziałania z innymi; 

− znajomość norm społecznych i umiejętność ich stosowania; 

− odpowiedni poziom mowy (umiejętność rozumienia poleceń nauczyciela na lekcji oraz 

udzielania – zrozumiałymi zdaniami – odpowiedzi na pytania); 

− dobre spostrzeganie wzrokowe (umiejętność rozpoznawania i różnicowania liter, cyfr i figur 

geometrycznych, spostrzegania zależności przestrzennych); 

− prawidłowe spostrzeganie słuchowe (dokładne różnicowanie poszczególnych dźwięków 

mowy ludzkiej, umiejętność dzielenia słów na sylaby i wysłuchiwania w odpowiedniej 

kolejności głosek oraz składania słów z sylab i głosek); 

− odpowiednie dla wieku myślenie matematyczne; 

− prawidłowy rozwój mowy; 

− zainteresowanie dziecka wykonywaniem czynności o charakterze szkolnym. 

 Jak wiele nasze dziecko musi posiadać zdolności i umiejętności! A przecież nie wszystkie 

dzieci rozwijają się w sposób harmonijny. Część z nich może mieć problemy wynikające z braku 

pełnej gotowości szkolnej. Warto bardzo uważnie obserwować, jak nasz mały uczeń radzi sobie z 

wykonywaniem poszczególnych zadań szkolnych. Co lubi robić, a czego unika? Co mu nie bardzo 

się udaje? Nad czym najwięcej spędza czasu? Co sprawia mu największy kłopot? 



 Wczesne wykrywanie obszarów trudności może pozwolić na szybkie działania naprawcze. 

Na przykład: gdy nasz milusiński niechętnie rysuje szlaczki, niekształtnie pisze litery, skarży się, że 

„boli go ręka i już więcej naprawdę nie może napisać”, możemy podejrzewać obniżony poziom 

sprawności grafomotorycznej ręki. Być może na wcześniejszych etapach rozwoju zabrakło 

odpowiedniej ilości ćwiczeń przygotowujących „łapkę” do pisania. Żeby pomóc naszej pociesze w 

przezwyciężeniu kłopotów powróćmy z nim do: rysowania labiryntów, obrysowywania konturów, 

łączenia kropek, rysowania szlaczków, itp. (najpierw na dużych płaszczyznach, dopiero później na 

mniejszych). Zwróćmy uwagę na sposób trzymania ołówka przez dziecko. Powiedzmy Pani w 

szkole o kłopotach naszej pociechy i podjętych środkach zaradczych. Być może przez pewien czas 

będzie zadawała mniej prac graficznych do wykonania, będzie „łagodniej” oceniała jego pisanie, 

otoczy malucha dodatkową pomocą. 

 Nasze dzieci mogą mieć kłopoty z: zapamiętywaniem wierszyków, kształtów liter i cyfr, 

mylić je, nie składać liter w całość przy czytaniu, niechętnie liczyć i długo nie pamiętać, że zdrowy 

kot, pies i koń mają tyle samo nóg. Warto sprawdzić co jest przyczyną problemów i jak najszybciej 

udzielić adekwatnych form pomocy. 

 Pozostawienie ucznia bez odpowiedniego wsparcia, liczenie na to, że „kiedyś się w końcu 

nauczy”, obarczanie jego lub siebie winą za niepowodzenia spowoduje spadek motywacji 

sześciolatka do nauki szkolnej. Najbardziej naturalną rzeczą jest przecież unikanie tego, co nam 

sprawia trudność. Przed naszym dzieckiem jest kilkanaście lat nauki. Zadbajmy więc o prawidłowe 

nastawienie do obowiązków szkolnych i jego wiarę w możliwość osiągnięcia sukcesów.  

 Drodzy Rodzice! Jeżeli będziecie chcieli sprawdzić, co jest przyczyną nawet niewielkich 

kłopotów szkolnych dziecka, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Ciechanowie (ul. Wyzwolenia 10A, tel. 23 672-26-73). Podajemy też adresy stron 

internetowych.  

.Strony Ministerstwa Edukacji Narodowej 

http://www.6latki.men.gov.pl/index.php/do-pobrania 

http://www.6latki.men.gov.pl/images/PDF/prezentacja_men.pdf 
 

na których możecie Państwo znaleźć m. in. poniższe informacje oraz materiały do pobrania 

Materiały dla rodziców  

• Edukacja małych dzieci - Raport z badań CBOS 2011 

• Przed progiem - jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je 

rozwijać? - Publikacja Ośrodka Rozwoju Edukacji 

• Prezentacja "Zmiany w edukacji szkolnej 6-latków - materiał informacyjny" 

• Prezentacja "Zmiany w edukacji najmłodszych szansą na lepszy rozwój" 

• List Ministra Edukacji Narodowej do rad rodziców w szkole 



• List Ministra Edukacji Narodowej do rad rodziców w przedszkolu 

• Ulotka "Mam 6 lat" (1) 

• Ulotka "Mam 6 lat" (2) 

• Ulotka "Mam 6 lat" (3) 

• Oświatowe ABC 
 

Znajdziecie tu też Państwo możliwość  uzyskania informacji – odpowiedzi na swoje pytania oraz 

zgłoszenia własnych uwag. 

Aktualny jest numer telefonu  

 

Jako ciekawe i warte polecenia rodzicom są materiały na stronie 

 www.operon.pl/   
a tu warto zajrzeć szczególnie: 

www.ortograffiti .pl/content/download/.../Zadania_dla_rodz_i_dz.pdf   
gdzie gotowe materiały do ćwiczeń dla dzieci mogą urozmaicić działania dziecka. 
 
www.ortograffiti .pl/content/download/.../1/.../Wskazowki_prof-terap.pdf 

zawierającą konkretne propozycje zadań z poszczególnych sfer rozwoju dziecka.  

www.ortograffiti .pl/content/download/39217/.../Ocena_rodzicielska.pdf   
umożliwiająca rodzicowi refleksję nad przygotowaniem własnego dziecka do szkoły. 

 

 Życzymy Wam i Dzieciom wielu dobrych chwil podczas odkrywania uroków czytania i 

pisania oraz magii matematyki. 
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