
CHARAKTERYSTYKA DZIECKA DOJRZAŁEGO DO PODJĘCIA 

NAUKI W SZKOLE 

1) Język 

Kompetencja językowa zdobywana jest, gdy dzieci mają doświadczenia z językiem. 

Czytanie dzieciom książek, rozmowy z nimi, odpowiadanie na pytania, rozwija umiejętności 

językowe. Dzięki temu przyszli uczniowie uczą się jasno wypowiadać swoje myśli, precyzyjnie 

używać głosek i słów oraz poprawnie budować zdania. Świadomość fonologiczna (umiejętność 

rozróżniania głosek), to punkt wyjścia do nauki czytania i pisania, umożliwia bowiem 

przyporządkowanie liter do głosek. Aby dziecko poprawnie zapisało głoskę, musi ją najpierw 

usłyszeć, a w dalszej kolejności zapisać używając do tego odpowiednią literę. Czytanie zaś jest 

procesem przebiegającym odwrotnie. Ogromne znaczenie ma także mówienie. 

Pierwszoklasista powinien płynnie się wypowiadać, tworzyć zdania poprawne gramatycznie, 

mówić pełnymi zdaniami1.  

2) Myślenie  

Ważne jest, aby dzieci które rozpoczynają swoja przygodę ze szkołą, potrafiły planować 

proste działania. Powinny opanować także zasady logicznego myślenia oraz rozwiązywania 

problemów. Nie bez znaczenia jest także myślenie koncepcyjne i umiejętność zapamiętywania, 

która umożliwia lepsze radzenie sobie w szkole. Zapamiętywanie i rozróżnianie symboli, 

wzorów, kategorii ułatwia orientowanie się w rzeczywistości szkolnej i w procesie 

dydaktycznym. Zdolność do rozróżniania symboli, jest zaś podstawą zapamiętywania liter i 

słów. Dla wspomnianej orientacji ważne jest także rozumienie przestrzeni i czasu. Orientacja 

przestrzenna sprawi, że dziecko nie będzie błąkało się po szkolnych korytarzach, czy w drodze 

do domu oraz, że zauważy związki przestrzenne na lekcji matematyki. Rozumienie czasu ułatwi 

zaś rozstanie z rodzicami (tutaj istotne jest wyczucie czasu, a nie konkretne godziny). W 

kontekście samodzielnego wykonywania coraz trudniejszych zadań pierwszoklasiści powinni 

umieć sortować przedmioty lub rzeczy, np. według kryterium lżejszy – cięższy, czy dłuższy – 

krótszy. Dla nauki matematyki ważne jest, by uczeń znał się na wielkościach, bez konieczności 

zliczania pojedynczych elementów. Dziecko gotowe do podjęcia nauki w klasie pierwszej 

powinno także nazywać oraz rozróżniać podstawowe figury geometryczne: koło, trójkąt, 
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kwadrat. Ponadto, u dziecka gotowego do podjęcia nauki w szkole, zauważyć można 

zainteresowanie literami, liczbami, pisaniem, czytaniem, liczeniem2. 

3) Warunki fizyczne 

Konieczne jest, aby dziecko dobrze czuło się we własnym ciele, było zdrowe i stabilne. 

Umożliwia to radzenie sobie z wymaganiami szkolnymi. Sprzyja temu (poprzez pomoc dziecku 

w nabraniu pewności siebie i uzyskaniu równowagi wewnętrznej), zdrowe odżywianie, 

możliwość ruchu oraz zaspokojenie potrzeby snu. Nie bez znaczenia jest także kondycja 

narządów zmysłów. Dziecko powinno dobrze widzieć i słyszeć, a gdy tak nie jest, należy je 

wyposażyć w odpowiednie przyrządy, wspomagające wzrok i słuch. Zmysły, ruch oraz uczenie 

się to sfery ściśle ze sobą powiązane. Wszystkie zmysły (słuch, wzrok, smak, węch, zmysł 

równowagi, dotyk, propriocepcja, zmysł kinestetyczny – zmysł napięcia mięśniowego i czucia 

ułożenia własnego ciała) są ważne, by dziecko mogło zrozumieć otaczający je świat i stworzyć 

obraz samego siebie. Istotne jest, aby zmysły reagowały razem, tak by w mózgu powstał 

integralny obraz świata. Takiego łącznego odbioru wymagają czynności czytania, pisania i 

liczenia3.  

O dojrzałości motorycznej do szkolnego uczenia się mówimy także, gdy dziecko 

osiągnie odpowiednią siłę mięśniową, odpowiedni poziom równowagi i koordynacji ruchowej 

całego ciała, a także wytrzymałość. Nie bez znaczenia jest również koordynacja ruchowo-

wzrokowa, ruchowo-słuchowa oraz ruchowo-wzrokowo-słuchowa. Poza motoryką dużą, na 

procesy w uczeniu się wpływa także motoryka mała (wpływ na poziom graficzny pisma), a 

także motoryka artykulacyjna (wpływ na poziom rozwoju mowy)4.   

Końcem ostatniego roku w przedszkolu zauważyć można u dziecka wysoki stopień 

elastyczności i płynności motorycznej oraz zręczności. Bardzo znacząca i pożądana z punktu 

widzenia nauki w szkole jest automatyzacja pewnych ruchów. Widoczna staje się antycypacja 

ruchowa (przewidywanie położenia, ustawienia ręki i ciała, tak jak wymaga tego dana 

czynność, co jest wskaźnikiem wysokiego poziomu sprawności ruchów, a tym samym ważnym 

wyróżnikiem gotowości szkolnej). Należy mieć na uwadze to, że nauka pisania, przetwarzanie 

dźwięku na obraz (grafem), jest ściśle związana z  motoryką małą i dużą rąk. Dlatego sprawność 

ruchów rąk oraz dłoni, to istota czytania i pisania. Koordynacja wzrokowo-ruchowo-słuchowa 
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jest zaś dopełnieniem tego procesu. Należy zatem pamiętać o tym, że integracja 

psychomotoryczna jest warunkiem i istotą pełnienia przez dziecko roli ucznia w szkole5.   

4) Emocje i empatia  

Pójście do szkoły sprawia, że dziecko znajduje się w odmiennym otoczeniu społecznym, 

poznaje nowe dzieci, pracuje z nimi w grupie, czasem musi się wykazać przed innymi. To 

wszystko jest możliwe, jeśli uczeń akceptuje swoją osobę i jest pewny siebie. Łatwiej jest 

dzieciom, które są zadowolone z tego, że pójdą do szkoły. Nie jest jednak niczym dziwnym, 

niepokój towarzyszący dzieciom pewnym siebie. Bardzo ważne jest to, aby dziecko 

pokazywało i nazywało swoje emocje, gdyż tylko wtedy inni będą mogli je zauważyć i 

odpowiednio zareagować. Dziecko ponadto, musi zdać sobie sprawę, że nie zawsze będzie w 

centrum zainteresowania, że pracując w grupie indywidualne potrzeby należy odłożyć „na bok” 

i, że należy wykonywać zadania zlecone przez nauczyciela, a nie to, na co ma się w danej chwili 

ochotę. Wspomniane nawiązywanie kontaktów ułatwia pewność siebie, a przestrzeganie 

ustalonych norm społecznych sprzyja dobrym relacjom w grupie. W sytuacjach konfliktowych 

dzieci powinny zaś radzić sobie same lub kierować się wskazówkami negocjatorów. Ważna 

jest współpraca z rówieśnikami – rozmowa, słuchanie ich, wnoszenie swoich pomysłów6.  

Dojrzałość emocjonalna jest bardzo dobrym sprzymierzeńcem przyszłego ucznia i 

przyszłej uczennicy. Sprawia bowiem, że są w stanie przyjąć zarówno pochwałę, jak i uwagi 

krytyczne nauczyciela7.  

Warte uwagi jest to, że sfera emocji rozwija się od okresu niemowlęctwa. Jeśli potrzeby 

noworodka i niemowlęcia są zaspokajanie, to ustala się prawidłowy wzorzec reakcji dziecka na 

działające bodźce. Rodzice powinni być zatem emocjonalnie dostępni, w przeciwnym razie 

dziecko narażone będzie na powstanie zakłóceń emocjonalnych. Czułość, obecność rodzica, 

reagującego na wszystkie sygnały dziecka, jest dla tego dziecka bardzo ważna8.  
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Inteligencja emocjonalna oraz wskaźniki z nią związane: wiara w siebie, ciekawość, 

samokontrola, intencjonalność, towarzyskość, umiejętność współdziałania i porozumiewania 

się, w dużym stopniu decydują o sytuacji dziecka w szkole9.   

5) Wiek  

Dziecko sześcioletnie musi odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, po którym w 

kolejnym roku szkolnym rozpoczyna edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Od 

tejże reguły są jednak odstępstwa. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 

może być objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej siedmiu lat, lecz nie dłużej 

niż dwa lata. Kolejnym wyjątkiem jest dziecko, które w danym roku kalendarzowym ukończyło 

sześć lat i również rozpoczyna edukację w szkole10.  

Tradycyjnie nauką zostają objęte dzieci, powyżej szóstego roku życia. Oczekuje się od 

nich skupienia uwagi, siedzenia przez kilkanaście lub kilkadziesiąt minut w jednym miejscu i 

wykonywanie w tym czasie jednej aktywności. Pojmowana w ten sposób nauka, nie powinna 

być kierowana do dzieci młodszych, gdyż byłoby to blokowaniem ich naturalnej potrzeby 

ruchu. To zaś nie będzie bez znaczenia dla rozwoju mózgu, a co za tym idzie dla dalszego 

procesu nauki11. 
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