
 

Dziecko gotowe do szkoły 

 

Nadszedł czas, aby rodzice odpowiedzieli sobie na pytanie, czy moje dziecko jest już gotowe 

do podjęcia nauki w klasie pierwszej, czy dojrzało do pełnienia roli ucznia. Zastanówmy się zatem 

jakie wymagania stoją przed uczniem klasy pierwszej, słowem czym jest owa rola, którą wcześniej 

czy później będzie wypełniać …? 

Uczeń klasy pierwszej to obecnie dziecko w wieku między 6 a 8 rokiem życia. Jeśli jest 

dojrzałe, pójście do szkoły przeżywa jako wyróżnienie, potwierdzenie, że jest  duże mądre  

i odpowiedzialne. Z dumą przyjmuje zadania i polecenia i stara się być obowiązkowe, aby nie zawieść 

rodziców ani „pani w szkole”. Nawet, gdy nie wszystko przychodzi łatwo, gdy zdarzają się  trudności  

i porażki uczeń nie ustaje w próbach doskonalenia się i wypełniania powierzonych mu zadań. Jest 

wytrwały, a dobra ocena, pochwała czy pozytywna uwaga („widzę ,że poćwiczyłeś w domu”) dodaje 

mu skrzydeł i budzi wiarę w siebie i motywację do dalszej, wytrwałej pracy, nawet gdy czasem trzeba 

zrezygnować z ulubionej zabawy.  

Motywuje go także samodzielność i niezależność. Młody człowiek staje się coraz silniejszy 

psychicznie i pewniejszy siebie, gdy sam pamięta o tym, co należy przygotować do szkoły  

i  może polegać na sobie, gdy potrafi sam wykonać powierzone mu zadania. Chętnie wędruje do 

szkoły, bo tam oprócz ciekawych wiadomości czekają na niego koledzy i koleżanki, z którymi uczy 

się współpracować, szanować ich potrzeby i uczucia oraz trenować takie umiejętności społeczne, jak 

opanowywanie swoich emocji i zachowań, radzenie sobie z porażkami i konfliktami oraz budowanie  

i podtrzymywanie przyjaźni. Szkoła staje się drugim, najważniejszym obok rodziny, środowiskiem, 

kształtującym dziecko we wszystkich sferach rozwojowych, a nauczyciel przewodnikiem po świecie 

wiadomości i umiejętności. Trzeba jednak pamiętać, że początek drogi do gotowości szkolnej znajduje 

się w domu rodzinnym. Dziecko szanujące swoich rodziców, darzące ich zaufaniem, słuchające ich, 

respektujące nakazy i zakazy, podobną postawę przyjmie wobec swoich nauczycieli. Właściwe 

postawy rodzicielskie, zgodne z normami społecznymi, kształtują i wdrażają dziecko do pełnienia 

kolejnych ról w jego życiu, np: roli syna/córki, brata/siostry, przedszkolaka, dobrego kolegi, 

ucznia…,itp. 

 Zdecydowana większość dzieci podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły 

podstawowej, pozna litery i cyfry, nauczy się czytać, pisać i liczyć. Opanują te umiejętności  

w różnym czasie i tempie, w zależności od własnego potencjału intelektualnego i dojrzałości układu 

nerwowego oraz stymulacji środowiska rodzinnego. Niektóre z nich pomimo dobrego rozwoju 

intelektualnego, właściwego rozwoju układu nerwowego, a co za tym idzie kompetencji do nauki 

czytania, pisania i liczenia, nie będą szczęśliwe idąc do szkoły, gdyż ich rozwój emocjonalno- 

społeczny następuje wolniej w stosunku do pozostałych sfer rozwojowych, najczęściej  

i coraz częściej z powodu niewłaściwych postaw rodzicielskich. Jakie to postawy? Oto one. 

 Nadmiernie uległa wobec dziecka, pobłażliwa, nie stawiająca przed nim wymagań, 

utrzymująca dziecko w przekonaniu, że jest wyjątkowe i jemu można więcej niż 

innym dzieciom. Najczęściej dzieje się tak, gdy na wszystko się zgadzamy i nie 

stosujemy zakazów. Efekt - dziecko robi, co chce, nie reaguje na polecenia lub 

odmawia ich wykonania, złości się i buntuje, gdy jego wola nie jest spełniania. Nie 

respektuje obowiązujących zasad.  

 Lękowa, przesadnie chroniąca dziecko przed światem, zadaniami, innymi ludźmi- 

w tym przypadku młody człowiek nie ma jak uwierzyć w siebie i swoje możliwości, 

ponieważ rodzice go wyręczają, pomagają w zadaniach, które może robić sam, często 

są głosem dziecka, boją się, ze sobie nie poradzi, będzie tęsknił, poniesie porażkę, 



traktują swego potomka jak młodsze dziecko. Efekt – dziecko przeżywa lęk przed 

rozstaniem, z rodzicami, jest pełne obaw, ze sobie nie poradzi, słabiej nawiązuje 

kontakty, jest bierne, nieśmiałe, całą swoją uwagę i energię dziecko koncentruje na 

opanowywaniu lęku, a nie na nauce, zabawie i radości z kontaktu z innymi dziećmi. 

 Nadmiernie wymagająca, krytyczna, można ją streścić w stwierdzeniu: „moje 

dziecko jest moją wizytówką i ma być idealne”. W tej sytuacji wygórowane 

oczekiwania rodziców mogą być nieadekwatne do możliwości dziecka. Presja  

i niezadowolenie rodzica staje się źródłem lęku, przed porażką, złą oceną.  

Efekt - dziecko może stawać się bardzo nieśmiałe, niepewne, albo zbuntowane, chyba 

że wymagania rodziców trafiają naprawdę na wybitną, zdolną jednostkę, która potrafi 

spełnić ich oczekiwania. 

 Obojętna, niezaangażowana - taka postawa nie zawiera oczekiwań, wymagań, 

granic, a dziecko samo kształtuje swoją rzeczywistość, jest pozostawione same sobie, 

kształtują je podwórko/ulica, telewizja, internet, różni ludzie. Zderzenie  

z wymaganiami szkoły może być bardzo trudne, jak upadek z dużej wysokości.   

Efekt - dziecko nie nauczone, nie wdrożone do wysiłku, szanowania innych, 

wytrwałości i cierpliwości z pewnością będzie przeżywać szkołę jako miejsce 

opresyjne, nieprzyjazne, po prostu zło konieczne. Tak kształtowany uczeń może 

prezentować spektrum trudnych zachowań, tj. od nieśmiałości i niechęci do wysiłku, 

po niecierpliwość i złość, opór czasem agresję jako sprzeciw wobec narzucanych mu 

zajęć i zasad. 

Jak zatem wspierać rozwój gotowości szkolnej u dzieci, jak wychowywać, aby ukształtować 

dziecko dojrzałe do roli ucznia ?  

Dziecko gotowe do szkoły to przede wszystkim takie, które osiągnęło dobry poziom rozwoju 

społeczno-emocjonalnego. To właśnie gotowość społeczno-emocjonalna gwarantuje, że będzie chciało 

chodzić do szkoły, będzie zmotywowane, współpracujące, szanujące zakazy, polecenia oraz potrzeby 

innych osób, rozwinie swoje pasje i zainteresowania i będzie nabywać wiadomości i umiejętności na 

własnym poziomie intelektualnym. Warto zaznaczyć, że nie każdy dojrzały do szkoły uczeń zostanie 

laureatem konkursów,  nie każdy będzie miał świadectwo z czerwonym paskiem, ale jest bardzo  

prawdopodobne, że rozwinie umiejętności,  na jakie go stać.  

Wychowanie i kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych trwa od niemowlęctwa. 

Dokonuje się gdy, okazujemy dziecku miłość, szacunek, dumę, troskę, ale też stanowczość, stawiając 

ograniczenia i wymagania, których spełnienia konsekwentnie oczekujemy. Dzieci, które otrzymują od 

dorosłych ze swego otoczenia dużą porcję aprobaty i zachęty, nabierają pewności, że uda im się stawić 

czoło wyzwaniom życiowym.  Oto porcja praktyk, które warto wdrożyć w proces wychowywania 

czyli kształtowania dziecka do dojrzałości. 

 Chwal swoje dziecko, jak najczęściej, chwalenie ma „magiczną moc”, bo jest dla dziecka 

komunikatem, co zrobiło dobrze, co warto powtarzać. Najlepiej opisz, za co dziecko zasłużyło 

na pochwałę. Pochwała to jak odznaka na rękawie harcerza-powód do dumy. 

 Opisuj zachowanie i jego skutki, oddzielaj sprawcę od czynu. Okłamałeś mnie, trudno 

będzie mi teraz ci zaufać – zamiast zdania – jesteś kłamcą; źle zrobiłeś – zamiast – jesteś 

głupi. 

 Pokazuj różne punkty widzenia –  patrzenia na świat oczami innych, rozwija empatię, 

szacunek, uczy, że jesteśmy różni. Dobrym ćwiczeniem, na przykład w razie konfliktu między 

dziećmi, jest pytanie – co czułbyś i myślał, gdybyś był Jackiem? Czytając bajki, oglądając 

telewizję, zadawaj pytania: co czuli bohaterowie, skąd dziecko to wie, czy czułby to samo, 

dlaczego? 



 Ucz, jak radzić sobie z porażką/ frustracją (pomóż przeanalizować niepowodzenie, 

pomyślcie razem, co można zrobić następnym razem, by uniknąć porażki, kto może  

w tym pomóc, czego dziecko dowiedziało się z popełnionych błędów), nie koncentruj się na 

porażce, czasem ją zbagatelizuj, pokazując ,że jest czymś naturalnym tak jak sukces. 

 Ignoruj dąsanie się, napady złości, wymuszanie-które świadczą o niedostatecznym rozwoju 

emocjonalnym ( nie kupuj dziecku czegoś wbrew sobie, bo wstydzisz się jego reakcji w 

sklepie, jeśli dziecko skarży się na inne dziecko w szkole, nie pochwalaj tego, ale pomyślcie 

wspólnie, co można zrobić, by zmienić tę sytuację), czasem wystarczy krótki komentarz-„nie 

podoba mi się twoje zachowanie, możesz płakać ile chcesz, nie działa to na mnie”. 

 Wdrażaj do rozpoznawania uczuć - rozmawiaj o uczuciach (zadawaj pytania: Co czujesz? 

Jak sądzisz, co czuje druga osoba? – młodszemu dziecku zaproponuj, niech narysuje to, co 

czuje, ucz słów określających stany emocjonalne, mów o swojej radości, złości, smutku).  

 Pamiętaj: emocjom nigdy nie należy zaprzeczać! Akceptuj uczucia, słuchaj bardzo 

uważnie– zamiast słuchać jednym uchem, akceptuj uczucia słowami: „Mmm, rozumiem, 

chyba jesteś smutny, to musiało być przykre. Nigdy, nawet w najlepszej wierze, nie mów: 

nieładnie wyglądasz, jak się złościsz, nie bądź smutny, to głupstwo, nie płacz, pomóż dziecku 

uświadomić sobie co przeżywa i pozwól mu wyrazić w sposób dojrzały na miarę wieku, 

udziel wsparcia zrozumienia. 

 Ucz słuchania. Pokazuj dziecku, co to znaczy aktywne słuchanie, że dobra rozmowa wymaga 

skupienia, dopytywania, czasu, po prostu zainteresowania. 

 Wdrażaj do szanowania uczuć i potrzeb innych osób - dziel się swoimi uczuciami. Jeśli 

płaczesz przy dziecku, nigdy nie zaprzeczaj, bojąc się przyznać do łez, gdy dziecko pyta, czy 

coś się stało, lepiej powiedzieć: tak, jestem smutna, jest mi przykro, zamiast: nic się nie stało; 

mów o swoich uczuciach – jestem wesoły, złości mnie to, zawstydziłem się, wyrażaj swoje 

uczucia, potrzeby, pokazuj że je masz i oczekuj zainteresowania i zrozumienia. 

 Ucz, że niewypowiedziane emocje są źródłem konfliktów. Niech dziecko wie, że czasami 

trudno odkryć czyjeś uczucia i można się pomylić, pokazuj, że nagromadzona złość przeciwko 

koledze może skończyć się agresją. 

 Podkreślaj konsekwencje wynikające z dobrego i złego postępowania dziecka, unikaj 

natomiast stosowania kar. Kiedy dziecko widzi konsekwencje swojego postępowania, łatwiej 

mu zrozumieć, że to ono kieruje swoim życiem. Jeśli zaś spotyka się tylko z karą, uczy się, że 

to dorośli kontrolują sytuację i podejmują decyzje. 

Wspierając rodziców w podejmowaniu decyzji na temat gotowości dziecka do podjęcia nauki  

w klasie pierwszej psycholodzy, pedagodzy logopedzi oraz nauczyciele zwracają uwagę na 

całościowy rozwój dziecka. W tym celu dokonują diagnozy poziomu rozwoju sfery społeczno-

emocjonalnej, komunikowania się, sfery intelektualnej, rozwoju motoryki dużej oraz małej.  

Poniżej przedstawiam cechy i umiejętności, charakteryzujące dziecko dojrzałe do roli ucznia  

w poszczególnych, ocenianych podczas diagnoz, sferach. 

 

Sfera społeczno-emocjonalna  ucznia dojrzałego do szkoły: 

 jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych, w radzeniu sobie w różnych sytuacjach 

społecznych (odwaga pomysłowość wiara we własne możliwości, poczucie sprawstwa); 

 potrafi odroczyć zaspokojenie własnych potrzeb ( poczeka na swoja kolej, najpierw wykona 

polecenie, dokończy zadanie, a potem zajmie się swobodna działalnością; 

 szanuje zasady obowiązujące w przedszkolu i domu, potrafi się im podporządkować; 

 szanuje uczucia i potrzeby innych osób, dzieli się uwagą, przestrzenią jest mniej 

egocentryczny i bardziej empatyczny, rozumie, że inni mogą mieć inne plany cele, potrzeby  

i jest w stanie się z tym pogodzić; 

 nawiązuje zgodne relacje rówieśnicze; 



 wykonuje polecenia dorosłych; 

 jest wytrwały, stara się doprowadzać rozpoczętą pracę do końca; 

 stara się wywiązywać ze swoich obowiązków; 

 jest zainteresowany wynikami swojej pracy; 

 ma chęć i motywację do nauki; 

 bez trudu rozstaje się z rodzicami; 

 cieszy się sukcesami i godzi się z porażkami; 

Sfera komunikowania się ucznia dojrzałego do szkoły: 

 komunikuje się mową werbalną, zrozumiałą dla otoczenia; 

 śmiało wyraża swoje myśli i uczucia; 

 wymowa jest poprawna artykulacyjnie; 

 rozumie komunikaty i polecenia słowne; 

Sfera intelektualna dziecka dojrzałego do szkoły: 

 potrafi skoncentrować się przez około 30 minut i zapamiętuje usłyszane opowiadanie i potrafi 

je samodzielnie opowiedzieć; 

 wykazuje ciekawość poznawczą , zadaje pytania , dowiaduje się, poszukuje informacji; 

 jest zainteresowany nauką liczenia, poznawaniem cyfr oraz liter; 

 zna pory roku ich cechy charakterystyczne, figury geometryczne, rozróżnia strony, potrafi 

określić położenie w przestrzeni , na płaszczyźnie używając przyimków; 

 zapamiętuje wiersze, rymuje, głoskuje; 

 odwzorowuje znaki graficzne, zapamiętuje obrazy liter i cyfr oraz je rozpoznaje;  

 pracuje w dobrym tempie; 

Sfera motoryki dużej przyszłego ucznia: 

 jest zwinne ruchowo; 

 jeździ na dwukołowym rowerze - dobra koordynacja ogólna; 

 jest samodzielne; 

 chętnie podejmuje zabawy ruchowe z innymi dziećmi; 

 potrafi utrzymać prawidłowa postawę ciała podczas pracy przy biurku i stoliku; 

 silny i zmobilizowany; 

 kontroluje swoje ciało; 

Sfera motoryki małej dziecka gotowego do szkoły: 

 sprawnie koloruje i rysuje, mieści się w konturze; 

 prace są barwne, czytelne bogate w szczegóły; 

 w czynnościach precyzyjnych posługuje się na ogół jedną ręką; 

 potrafi ciąć po śladzie, sprawnie nawleka korale; 

 utrwaliło prawidłowy chwyt; 

 ręka nie jest męczliwa; 

 sprawnie rysuje po śladzie; 

 chętnie podejmuje czynności graficzno-manualne; 

 Jeśli czytając powyższe wskaźniki dojrzałości szkolnej, odkryliście Drodzy Rodzice, że Wasza 

pociecha wymaga wsparcia, w którejś z powyższych sfer, nie musi to oznaczać, że do września nie 

osiągnie gotowości szkolnej. Jeżeli dobry jest rozwój sfery społeczno-emocjonalnej, a nasilenie 

innych deficytów nie jest zbyt wysokie, przy zaangażowaniu własnym, wsparciu rodziców  



i nauczycieli, ma szansę pokonać swoje słabsze strony. To na rodzicach ciąży prawo i obowiązek 

podjęcia decyzji o posłaniu swojego syna czy córki do klasy pierwszej. Poradnie Psychologiczno-

Pedagogiczne są między innymi po to, aby pomóc Państwu, podjąć decyzję najkorzystniejszą z punktu 

widzenia dziecka. Czasem odroczenie od spełniania obowiązku szkolnego jest tą najlepszą, bo 

wydłuża etap przedszkolny i pozwala dziecku dojrzewać we własnym tempie.  
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