
 EDUKACJA DZIECKA                         

6 LETNIEGO W SZKOLE 



Edukacja 6 latka w szkole 
• Każde dziecko rozwija się inaczej, ma swoją 

dynamikę, tempo i rytm rozwoju.  

• Dzieci różnią się między sobą zdolnościami do 
nauki, sprawnością rozumowania, pamięcią, 
zdolnością do koncentracji uwagi, 
zainteresowaniem nauką. 

• O poziomie rozwoju dziecka decyduje szereg 
czynników: 

     -  wrodzone zdolności,  

     -  talenty rodzicielskie,  

     -  warunki w jakich dziecko się wychowuje,  

     -  zdobyte dotychczasowe doświadczenia i wiele innych,  



Edukacja 6 latka w szkole 

Jeżeli 6-latek: 

• interesuje się otaczającym światem, posiada wiedzę o 
sobie ( potrafi powiedzieć  jak się nazywa, ile ma lat, 
gdzie mieszka, zna pory roku, dni tygodnia) 

• posiada odpowiedni do wieku zasób słów, prawidłowo 
wymawia wszystkie głoski,  swobodnie wypowiada się 
zdaniami, np. na temat swoich przeżyć, 
zaobserwowanego  zjawiska lub oglądanego obrazka, 

• słucha uważnie poleceń i rozumie ich treść, 

• skupia uwagę na zadaniu,  



Edukacja 6 latka w szkole 
• przestrzega reguł obowiązujących w społeczności 

dziecięcej  i współdziała w zabawach i sytuacjach 
zadaniowych, 

• zapamiętuje treść bajki, wiersza, potrafi odtworzyć je                                                    
z pamięci, 

• ma umiejętność klasyfikowania i szeregowania 
przedmiotów, obrazków, 

• potrafi wyobrazić sobie co było wcześniej i co będzie 
później (zna pojęcia czasowe wczoraj, jutro), 

• posiada orientację w schemacie ciała i w przestrzeni                                                               
(potrafi wskazać prawą, lewą rękę, rozumie treść 
poleceń „ zaznacz w lewym górnym rogu..”, określa 
położenie przedmiotów nad, pod, na), 



Edukacja 6 latka w szkole 

• jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych 
(ubieranie, rozbieranie, mycie, potrzeby fizjologiczne, 
właściwie zachowanie  przy stole podczas posiłków), oraz 
w sytuacji zadaniowej (wykazuje inicjatywę, podejmuje 
próby poradzenia sobie z trudnością, jest zainteresowany 
osiągnięciem celu, stara się dokończyć pracę), 

• dba o bezpieczeństwo własne i innych (bezpiecznie 
porusza się po drodze, rozumie jak zachować się w 
sytuacji  zagrożenia, wie gdzie  można otrzymać pomoc i 
umie o nią poprosić, 

• jest sprawny  pod względem ruchowym i manualnym (łapie 
piłkę, buduje z drobnych, klocków, lepi z plasteliny, 
poprawnie trzyma ołówek posługuje się nożyczkami), 



Edukacja 6 latka w szkole 

• jest zainteresowany  czytaniem, pisaniem i matematyką 

(interesuje się książkami,  z uwagą słucha opowiadań, 

baśni, rozumie sens umownych znaków, zna i stosuje 

liczebniki porządkowe, dodaje i odejmuje konkretne 

przedmioty, liczmany). 

       TO MOŻE ROZPOCZĄĆ NAUKĘ W SZKOLE 

    Te cechy świadczą o wystarczającym przygotowaniu 

dziecka do podjęcia nauki szkolnej 



Edukacja 6 latka w szkole 

    Jeżeli jednak, dziecko nie spełnia powyższych 

wymagań,  a ponadto w jego zachowaniu widoczne 

są  trudności   w zakresie funkcjonowania 

społeczno-emocjonalnego: 

• w zabawie reaguje złością, gniewem,  obraża się, 

odchodzi, 

• często wybucha złością, płaczem, reaguje  impulsywnie, 

• zachowuje się agresywnie w stosunku do innych dzieci, 

nie przestrzega reguł i zasad,  



Edukacja 6 latka w szkole 

• okazuje lęk, niepokój, wycofuje się, 

 

• stara się przebywać blisko nauczyciela w stopniu 

utrudniającym zabawę i naukę w grupie, 

 

• unika sytuacji wymagających samodzielności, 

 

• jego koncentracja jest chwiejna, bardzo podatna na 

rozproszenie 



Edukacja 6 latka w szkole 

• to oznacza, iż  nie osiągnęło jeszcze gotowości szkolnej 
i właściwą  decyzją  wydaje się  pozostawienie go              
w przedszkolu.   

• O sukcesie dziecka bowiem bardziej decyduje jego 
dojrzałość emocjonalna i społeczna niż posiadane 
umiejętności i wiadomości.  

• Należy jednak pamiętać , iż „gotowość szkolna nie 
jest stanem, na który się czeka , ale należy ją 
wykształcać”.  

• Dlatego warto podjąć działania wspomagające rozwój 
dziecka a ostateczną decyzję w razie wątpliwości 
skonsultować z pracownikami poradni.  



Co zyska sześciolatek rozpoczynając naukę w 

szkole? 

• W pierwszej klasie dużo czasu przeznaczono na zabawy 

ruchowe i ograniczono czas siedzenia w ławkach                            

i wypełniania ćwiczeń. 

 

• Sukces dziecka będzie zależeć nie tylko od 

przygotowania dziecka, ale także od przygotowania 

szkoły i rodziców. 



Co zyska sześciolatek rozpoczynając naukę w szkole? 

• Nauka w szkole rozwija takie cechy, jak: 

samodzielność, systematyczność, wytrwałość, 

odpowiedzialność, które ułatwią dzieciom 

osiąganie dobrych wyników w nauce.  

 

• Dzieci uczą się także współdziałania z dorosłymi 

spoza rodziny, rówieśnikami i starszymi 

kolegami. 



• staje się bardziej odważny, samodzielny i pewny siebie, 

• jest bardziej otwarty w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, 

• wykorzystuje w pełni naturalny potencjał rozwojowy, 

• korzysta z zasobów środowiska szkolnego, 

• rozwija swoje zainteresowania korzystając z oferty zajęć 

pozalekcyjnych, 

• uczy się właściwego wykorzystywania komputera i internetu, 

• uczestniczy w zajęciach z języka obcego, 

• w przypadku trudności korzysta z zajęć terapii pedagogicznej, 

• dzięki systematyczności zyskuje dobre podstawy do dalszej 

nauki, 

• zdobywa doświadczenia we współdziałaniu w grupie, 

• uczy się odpowiedzialności za siebie i innych, 

 



Nowa Podstawa Programowa 

zwraca uwagę na trzy aspekty 

nowoczesnej edukacji 

 

• I. zdobywanie wiedzy 

 

• II. rozwijanie umiejętności, 

 

• III. kształtowanie umiejętności sprzyjających 

uczeniu się; 



Gotowość dziecka 

do podjęcia nauki szkolnej: 

 
•  jest ciekawe świata, zadaje pytania i szuka odpowiedzi na 

nie, 

•  dobrze czuje się w grupie rówieśników, 

•  chętnie uczestniczy w grach, zabawach i zajęciach 

ruchowych, 

•  posiada gotowość do nauki czytania, pisania i liczenia, 

• zgodnie funkcjonuje w zabawie i sytuacjach zadaniowych, 

•  potrafi radzić sobie w sytuacjach konfliktowych – 

• rozwiązywać problemy w drodze negocjacji, 

• w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i 

decyzjach, 

•  wykonuje czynności samoobsługowe i higieniczne; 



Edukacja wczesnoszkolna 

• Edukacja wczesnoszkolna jest procesem 

rozłożonym na 3 lata nauki szkolnej.  

 

• Oznacza to, że wiadomości i umiejętności 

zdobywane przez ucznia w klasie I będą 

powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w klasie II 

i III. 



Podstawa programowa szkoły 

podstawowej 

  

   Zakres wiadomości i umiejętności, jakimi ma 

dysponować uczeń kończący klasę I, a później 

klasę III szkoły podstawowej ustalono tak, by 

nauczyciel mógł je zrealizować z uczniami                      

o przeciętnych możliwościach 

 

• Ocena postępów ucznia ma charakter opisowy. 



Umiejętności Dziecka, które rozpoczyna 

i kończy naukę w klasie I 

 

 

 

Nowe wymagania po I klasie są zbliżone do 

tych, które dotąd były w ostatnim roku 

przedszkola lub „zerówki”. 

 



•  Nauczyciele w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i 

oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), 

niezależnie od tego, w jakim wieku dziecko rozpocznie naukę w I klasie.  

 

•  Celem takiej analizy jest m.in. zgromadzenie informacji, które mogą pomóc rodzicom 

w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i ewentualnym 

wspomaganiu rozwoju dziecka w osiąganiu tej gotowości.  

 

• Zasadne zatem i obowiązkowe dla nauczycieli jest prowadzenie diagnozy przedszkolnej 

również dla 5-latka, który jako sześciolatek nie pójdzie do klasy I. 

 



 

• Od 1 września 2011 r. po raz pierwszy obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci 5-letnich 

(rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat).  

 

• Pomimo przesunięcia obowiązku szkolnego dla 

sześciolatków o dwa lata - na wrzesień 2014 roku, 

obowiązek przygotowania przedszkolnego dla 5-latków 

zostaje utrzymany, co oznacza, że dzieci pięcioletnie nadal 

będą objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 
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Zakładka: przedszkola 

http://www.men.gov.pl/

