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Gotowość dziecka przedszkolnego do podjęcia nauki 

w szkole 
 
  

Zadaniem przedszkola jest przygotowanie dzieci do wejścia w nowe szkolne środowisko. 

Przedszkole kształtuje stopniowo gotowość dzieci do nauki czytania, dokonywania przez dziecko 

analizy i syntezy spostrzeżeniowej i słuchowej, porównywania kierunków, dźwięków, kształtów.      

W przedszkolu dziecko nabywa umiejętności określania stosunków przestrzennych, czasowych             

i ilościowych, klasyfikuje przedmioty według koloru, kształtu, wielkości. Dziecko dojrzewa do 

nauki w szkole, gdy dokonuje spostrzeżeń, obserwuje samorzutnie zjawiska przyrody, zwierzęta, 

rośliny, pracę ludzi w otoczeniu, budowę i środki lokomocji. Dzieci, które wcześnie zaczynają 

chodzić do przedszkola wyróżniają się lepszym uspołecznieniem niż inne dzieci oraz lepszym 

przygotowaniem do szkoły. 

Rozwój dojrzałości szkolnej jest niezwykle ważną kwestią u dzieci, które podejmują dalszą 

naukę w szkole podstawowej. Dlatego też proces kształtowania i rozwoju odpowiedniego poziomu 

przygotowania dziecka sześcioletniego do nowych warunków jest procesem skomplikowanym.           

Z tego też względu wymaga współpracy pomiędzy nauczycielami wychowania przedszkolnego, 

psychologiem, a także rodzicami. W szczególności ci ostatni pełnią kluczową rolę, ponieważ to 

środowisko rodzinne jest w tym wieku dla dziecka miejscem, które silnie oddziałuje na jego 

późniejsze funkcjonowanie wśród rówieśników
1
. 

 
Osiąganie dojrzałości szkolnej nie jest dla dziecka procesem łatwym ani także szybkim. 

Wynika to przede wszystkim z szerokiego zakresu sfer rozwojowych, jaki on obejmuje. Warto przy 

tym zaznaczyć, że osiągnięcie przez dziecko wysokiego poziomu dojrzałości szkolnej oznacza takie 

jego przygotowanie, aby mogło w pełni sprostać szkolnym obowiązkom. Z tego też względu 

przygotowanie do podjęcia nauki w szkole powinno być rozpatrywane na trzech płaszczyznach,            

a mianowicie
2
: 

- na poziomie rozwoju fizycznego, 
 

- na poziomie rozwoju społecznego, 
 

- na poziomie rozwoju psychicznego. 
 

Trzeba jednak zauważyć, że dziecko sześcioletnie znajduje się w fazie wzmożonego 

rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego. Nie oznacza to jednak, że 
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przygotowanie do nauki w szkole jest w stanie osiągnąć samodzielnie. Niezbędna w tym jest mu 

pomoc najbliższego otoczenia, która powinien otrzymać ze strony nauczycieli wychowania 

przedszkolnego, a także rodziców i opiekunów
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. 

 
Wspomaganie rozwoju dojrzałości szkolnej u dzieci przez ich rodziców może odbywać się 

na wiele sposobów. Jednak bardzo ważna jest prawidłowa i wnikliwa obserwacja zachowań 

dziecka, nie tylko podczas wspólnych zajęć, ale także podczas wykonywania prostych czynności, w 

tym samoobsługowych. Ważna jest także obiektywna ocena umiejętności dziecka, która powinna 

opierać się nie tylko na prawidłowym wykonaniu zleconej czynności lub zadania, ale także 

stosunek dziecka do zadania, a także czas, w jakim je wykona, liczbę popełnionych błędów podczas 

jego wykonywania. 

Na rozwój dojrzałości szkolnej dzieci wpływają niewątpliwie postawy rodzicielskie ich 

rodziców. Dotyczy to zarówno samych postaw wobec dzieci, ale także pojawiające się rozbieżności 

w metodach wychowawczych pomiędzy jednym rodzicem, a drugim. Brak konsekwencji oraz 

spójności w stosowanych metodach wychowawczych może powodować kształtowanie się 

podwójnej moralności u dziecka, może ono także przejawiać kłopoty w odróżnieniu dobra od zła. 

Rodzice, którzy podejmują się wspomagania rozwoju dojrzałości szkolnej u swoich dzieci 

powinni jednak pamiętać, że rozwijanie nawet najbardziej prostej zdolności u dziecka powinno 

odbywać się w formie zabawy, ponieważ to ona stanowi dla niego naturalną formę aktywności oraz 

nauki. Propozycje zadań powinny być ciekawe, interesujące, na odpowiednim stopniu trudności, 

aby dziecko nie zniechęciło się do ich wykonywanie z powodu niezrozumienia. Powinno się także 

stopniowo wprowadzać zadania trudniejsze, zaczynając od najłatwiejszych, a także zadbać                     

o odpowiednią i sprzyjającą nauce atmosferę. Ważna jest także systematyczność prowadzenia zajęć 

z dzieckiem, której ono samo dzięki temu się uczy
4
. 

Nie wszystkie dzieci, pomimo osiągniętego wieku i pomimo oddziaływań przedszkola                  

w równym stopniu osiągają dojrzałość szkolną. Wśród uczniów znajdują się dzieci bardzo dobrze 

przygotowane do tejże roli, ale są też takie, które w słabym stopniu osiągają dojrzałość szkolną, ale 

są i takie, które tej dojrzałości nie osiągają. Przyczyny niedojrzałości szkolnej są różne. Duży 

wpływ na osiągnięcie tego stanu wywiera środowisko, w którym żyje dziecko. 
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