
ADAPTACJA  

DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO 

W SZKOLE 

 

DOSTOSOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO-

WYCHOWAWCZEJ DO PRACY  

Z DZIECKIEM 



 

Rozpoczęcie nauki szkolnej jest ważnym momentem 
w życiu każdego dziecka.  

To jak jest przygotowane do tego wyzwania  
w znacznym stopniu decyduje o przebiegu i wynikach 

nauki w szkole, a w odległej perspektywie,  

o jakości jego życia. 



Rozważanie… 
„ Nasze dziecko właśnie rozpoczęło swoją przygodę ze szkołą. Kupiliśmy mu piękny 

tornister, kolorowe zeszyty, wspaniałe książki i cieszymy się, że nasz maluch 

z pochłoniętego zabawą, upartego bałaganiarza zamieni się – jak za dotknięciem 

czarodziejskiej różdżki – w pilnego, odpowiedzialnego ucznia. 

Motywujemy go pozytywnie (jesteśmy przecież nowocześni i doskonale wiemy, 

jak przygotować go do ciężkiej pracy, która będzie jego udziałem): 

 „Zobaczysz jak w szkole będzie ciekawie! Poznasz nowych przyjaciół! Będzie 

cię uczyła bardzo miła pani! Dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!. 

Dziecko jest z pójścia do szkoły oczywiście bardzo dumne. I choć wszystko wydaje 

się proste nagle pojawia się niepewność: 

 „Ono sobie poradzi, ale czy ja sprawdzę się w nowej roli – roli rodzica pierwszoklasisty? 

Czy będę wiedział/-ła, jak pomóc swojemu dziecku, gdy będzie 

miało kłopoty? A jak okaże się, że nie radzi sobie z nauką? Czy stać mnie 

na zmiany w dotychczasowym trybie życia – dojdą przecież nowe obowiązki? 

Czy rodzice często zadają sobie podobne pytania? Zapewne tak, bo trudno jest 

dziwić się obawom, jakie towarzyszą tak ważnemu wydarzeniu w każdej rodzinie, 

jakim jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole.” 



Jak spostrzegam dziecko 6-letnie? 



Gotowość szkolna- pojęcie 

 Gotowość szkolna to inaczej stopień rozwoju dziecka niezbędny do 

podjęcia obowiązków związanych z rozpoczęciem nauki w szkole. 

To zespół tych cech psychofizycznych ukształtowanych w okresie 

pierwszych 6 lat życia, które umożliwiają przystosowanie się do 

nauki w szkole. 

 

 Dojrzałym do podjęcia nauki szkolnej jest dziecko o takim stopniu 

rozwoju, który umożliwi mu naukę czytania, pisania i liczenia, 

przystosowanie się do wymagań szkoły, a także zgodne współżycie  

z grupą rówieśniczą. 

 



Gotowość do podjęcia nauki w szkole uzależniona jest od wielu 

czynników, np.. 

1. Czynniki indywidualne związane z osobą dziecka: 

 Stan zdrowia; 

 Płeć; 

 Właściwości psychiczne; 

2. Czynniki zewnętrzne związane z rodziną: 

 Warunki materialne; 

 Warunki kulturalne; 

 Warunki społeczne; 

3. Czynniki zewnętrzne związane ze środowiskiem: 

 Udział w zorganizowanych zajęciach przedszkolnych; 



Czynniki indywidualne 

 Badanie gotowości szkolnej sześciolatków przeprowadzone w 
latach wcześniejszych wykazały, że istotnym czynnikiem 
różnicującym osiąganie gotowości szkolnej przez dzieci był stan 
zdrowia. Wpływ tego czynnika zaznaczył się najwyraźniej w grupie 
badanych. 

 Istotne różnice w wynikach wykazano również przy porównaniu 
badanych sześciolatków ze względu na płeć. Wyższe wyniki 
uzyskano w grupie dziewczynek. 

 Spośród właściwości psychicznych wpływających na osiąganie przez 
dzieci dojrzałości szkolnej wymienia się: cechy pamięci, poziom 
rozwoju percepcji wzrokowej, sprawność myślenia, poziom 
wypowiedzi słownych, sprawność operowania 
słownictwem. 

 Jako istotne determinanty osiągania przez dzieci dojrzałości 
szkolnej wymieniane są również zainteresowania dziecka. 



Czynnik- środowisko rodzinne 

 

 

Oprócz warunków materialnych czynnikami, które najbardziej 

różnicowały osiąganie przez dzieci gotowości szkolnej okazały się: 

 Warunki kulturalne rodzin takie jak: wykształcenie rodziców, 

czytanie książek w domu, chodzenie z dziećmi w miejsca 

pozwalające na rozbudzanie ciekawości poznawcze np. kina, teatr, 

park, sklepy, udział w zorganizowanych zajęciach, itp. 

 Spośród warunków społecznych na osiąganie dojrzałości szkolnej 

dzieci wpływ mają: organizacja życia rodziny, stosowany w rodzinie 

system kar i nagród, system i struktura komunikowania się w 

rodzinie. 



Czynnik- środowisko przedszkolne 

 

 

W okresie wczesnej edukacji rozwijają się zdolności oraz 

kompetencje dziecka, które umożliwiają dalszy rozwój i kształcenie. 

 

 

Udział w zorganizowanych zajęciach przedszkolnych istotnie wpływa 

na osiąganie dojrzałości szkolnej przez dzieci. Im dłużej dziecko 

uczestniczy w zajęciach przedszkolnych, tym większe ma szansę na 

osiągnięcie gotowości szkolnej 



Wymagania stawiane dziecku, które ma rozpocząć 

naukę szkolną dotyczą głównie: 

Rozwoju fizycznego, 

Rozwoju ruchowego, 

Rozwoju poznawczego, 

Rozwoju emocjonalnego, 

Rozwoju społecznego, 

Rozwoju mowy, 

 Przygotowania do czytania pisania i liczenia. 

 



ROZWÓJ  

FIZYCZNY 

ASPEKTY ROZWOJU DZIECI 
ISTOTNE DLA OSIĄGNIĘCIA 
GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 

ROZWÓJ 

PERCEPCYJNO- 

MOTORYCZNY 

ROZWÓJ 

EMOCJONALNO  

- MOTYWACYJNY 

ROZWÓJ 

SPOŁECZNY 

ROZWÓJ  

UMYSŁOWY 



Właściwości rozwojowe i kompetencje jakie powinno 

posiadać dziecko rozpoczynające naukę: 

Rozwój fizyczny 

Dziecko jest ogólnie zdrowe 

Jego wzrost i waga są odpowiednie do wieku 

Jest odporne na zmęczenie 

Prawidłowo funkcjonują narządy zmysłów, głównie wzrok 
i słuch 



Rozwój ruchowy 

Jest sprawne ruchowo: biega, skacze, jeździ na rowerze 

Chętnie bawi się klockami, odtwarza konstrukcje klocków 

Potrafi w sposób celowy posługiwać się przedmiotami i narzędziami, np. 
wycina nożyczkami, zapina guziki 

Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności samoobsługowe : je, ubiera 
się, dba o higienę 

Uzyskało podstawową orientację w schemacie własnego ciała, potrafi 
różnicować stronę prawą i lewą 

Najczęściej wykonuje czynności jedną, tą samą ręką( uformowała się 
dominacja czynnościowa ręki) 



WPŁYW ROZWOJU FIZYCZNEGO NA 
FUNKCJONOWANIE DZIECKA W SZKOLE 

odporność na 

 choroby i 

zmęczenie 

sprawność 

 narządów 

zmysłów 
sprawność 

narządów  

artykulacyjnych 

koordynacja i 

sprawność 

ruchowa 

sprawność 

manualna 

pisanie 

czytanie 

nabywanie 

wiedzy komunikacja 

funkcjonowanie 

w szkole 



Rozwój poznawczy 

Dziecko jest spostrzegawcze, zauważa istotne elementy przedmiotów, wskazuje braku w obrazkach 

Ma zasób wiadomości umożliwiający orientację w najbliższym otoczeniu, potrafi np. 
podać swoje imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania 

Rozumie podstawowe pojęcia abstrakcyjne (kształt, wielkość, kierunek) 

Zaczyna rozumieć znaczenie symboli 

Jest dociekliwe, aktywne poznawczo, poszukuje odpowiedzi na intrygujące je pytania 

Formułuje proste wnioski dotyczące zaobserwowanych zjawisk 

Dostrzega następstwo zjawisk 

Zapamiętuje krótkie wierszyki, piosenki  itp 

Potrafi przez dłuższą chwilę skupić uwagę na wykonywanej czynności 



ASPEKTY ROZWOJU UMYSŁOWEGO  
ISTOTNE DLA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ 

 

uwaga 

 

 

pamięć 

 

 

mowa 

 

 

myślenie 

 

pisanie 

funkcjonowanie 

w szkole 

nabywanie  

wiedzy 

czytanie 



Rozwój emocjonalny 

Dziecko potrafi rozpoznawać uczucia innych, jest coraz bardziej 
świadome własnych uczuć 

Stopniowo opanowuje społeczne reguły wyrażania emocji 

Pojawiają się próby kontroli własnych emocji 



ELEMENTY ROZWOJU  
EMOCJONALNO – MOTYWACYJNEGO 
ISTOTNE DLA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ 

panowanie  

nad  

emocjami 

poczucie  

obowiązku 

umiejętność 

pokonywania 

trudności 

motywacja  

poznawcza 

empatia relacje  

rówieśnicze 

funkcjonowanie  

w szkole 

relacje z 

 dorosłymi 

nabywanie 

 wiedzy 



JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ  
EMOCJONALNO – MOTYWACYJNY DZIECKA? 

 Mieć czas dla dziecka.         
             
 Rozmawiać z nim o uczuciach. 

 

 Uwrażliwiać dziecko na potrzeby i uczucia innych 
osób poprzez rozmowy oraz prezentowanie 
właściwych postaw społecznych.  
 

 Powierzać dziecku obowiązki                                   
i odpowiedzialne zadania (dostosowane do wieku). 
 

 Rozbudzać w dziecku ciekawość poznawczą poprzez 
bogactwo doświadczeń intelektualnych                    
i kulturalnych... (książki, wystawy, kino, teatr i in.). 

 



Rozwój społeczny 

Nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami i z osobami dorosłymi 

Współdziała z rówieśnikami w grupie, potrafi wyczekać na swoją kolej, dzieli się 
zabawkami 

Przebywanie z rówieśnikami i wspólna aktywność sprawiają mu przyjemność 

Dostosowuje swoje zachowanie do obowiązujących reguł np. podporządkowuje 
się regułom zabawy, pełni role 

Rozumie znaczenie podstawowych norm i łatwych przepisów, dostosowuje się 
do nakazów i zakazów 

Słucha poleceń osoby dorosłej, w tym nauczyciela 

Zaczyna przejawiać poczucie obowiązku 



 ASPEKTY ROZWOJU SPOŁECZNEGO 
ISTOTNE DLA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ 

poczucie 

przynależności 

do grupy 

rozumienie 

 zasad i norm 

społecznych  

 

 

motywy  

prospołeczne 

porównywanie  

siebie z innymi 

funkcjonowanie  

w szkole 

relacje z 

 dorosłymi 

relacje  

rówieśnicze 



Rozwój mowy 

Wymowa pod względem artykulacyjnym doskonali się 

Nieprawidłowości artykulacyjne zanikają; dziecko dokonuje autokorekty 

W wypowiedziach uwzględnia kolejność zdarzeń i zależności 
przyczynowo-skutkowe 

Pytanie o znaczenie słów, potrafi je wyjaśnić 



„ Modelowe” dziecko 6-letnie rozpoczynające 

naukę szkolną powinno: 

 Posiadać zdolność rozumienia podstawowych pojęć abstrakcyjnych 
( kształtu, wielkości, kierunku, odległości, czasu i liczby); 

 Powinno umieć formułować dłuższe wypowiedzi słowne i 
odpowiadać ( np. co przedstawia dany obrazek?); 

 Mowa musi być prawidłowo wykształcona; 

 Powinno umieć koncentrować się przez dłuższą chwilę, wykazać 
uwagę trwałą i celową; 

  cechować musi je dobra sprawność ruchowa, zwłaszcza manualna 

 Powinno umieć współdziałać w grupie rówieśniczej, 
podporządkować się regułom zabawy i poleceniom dorosłych; 

 Musi potrafić opanować swoje emocje oraz ich słowne i ruchowe 
manifestacje; 

 Powinno przejawiać poczucie obowiązku i duże zainteresowanie 
nauką; 



Objawami „modelowej” niedojrzałości 

szkolnej u dziecka jest: 
 Obniżona sprawność ruchowa; 

 Trudności z precyzyjnym wykonywaniem codziennych czynności; 

 Słaba orientacja w schemacie ciała z ustaleniem stron, kłopoty z 
określeniem prawo, lewo; 

 Trudności z odwzorowaniem figur 

 Trudności z wyodrębnieniem elementów z całości; 

 Niespostrzeganie szczegółów różniących dwa obrazki 

 Trudności w orientacji w czasie, w określaniu dni tygodnia, pór 
roku 

 Trudności z odtwarzaniem prostej melodii i rytmu; 

 Trudności z zapamiętaniem wierszyków; 

 Nieprawidłowa wymowa, wady wymowy; 

 Trudności z różnicowaniem głosek podobnych 

 Trudności z rozpoznawaniem liter podobnych kształtem 

 Trudności w opanowaniu nauki czytania. 

 



Pierwszoklasista „musi / powinien”: 

 Rano wstawać, by przybyć punktualnie na lekcje; 

 Przestrzegać szkolnego regulaminu 
funkcjonowania; 

 Skupić się na lekcjach; 

 Z uwagą słuchać poleceń; 

 Precyzyjnie wykonywać zadania; 

 Pamiętać o zadaniach domowych; 

 Umieć mobilizować się po porażce; 

 Być odpornym na stres; 

 Podołać dłuższemu wysiłkowi fizycznemu; 

 Szybko zaadaptować się w zespole rówieśniczym; 



   W klasie pierwszej szkoły podstawowej 

mogą spotkać się uczniowie sześcioletni 

  i siedmioletni. Koniecznością staje się 

znajomość prawidłowości rozwojowych 

dzieci w przedziale wiekowym 6 -7 lat, 

aby wspierać ich w drodze do sukcesu. 



PRAWIDŁOWOŚCI ROZOJOWE DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO 

I SIEDMIOLETNIEGO 

 6 latek kategoria 7 latek 

– nietrwała 

– przerzutna 

– mimowolna 

– skoncentrowana 

na atrakcyjnych silnych 

bodźcach 

uwaga – wyższy stopień uwagi 

dowolnej 

– skoncentrowana 

– skupiona 

– sympraktyczne 

– konkretno-obrazowe 

o charakterze magicznym 

– pojawiają się def nicje 

myślenie – mniej zależne 

od bezpośredniej sytuacji 

– poglądowo-obrazowe oparte 

na wyobrażeniu 

– ujawnia się myślenie 

słowno-logiczne 

– potoczna 

– zależna i niezależna 

– częste występowanie 

rzeczownikow i czasownikow 

mowa – pojawia się mowa pisana 

– występują prawie wszystkie 

fonemy 

– pojawia się analiza dźwiękow 

mowy 

– niezamierzona, mechaniczna 

– obrazowa i konkretna 

– słaba umiejętność kierowania 

procesami zapamiętywania 

i przypominania 

– mały zakres, trwałość 

i pojemność pamięci 

pamięć – obrazowa i konkretna 

– rozwija się pamięć logiczna 

– zwiększają się procesy 

zapamiętania i przypominania 

– zwiększa się zakres, trwałość 

i pojemność pamięci 

– zapamiętywanie wielu 

konkretnych, rzeczowych 

szczegołow 



 

 6 latek kategoria 7 latek 

– odtwórcza, silnie związana 

z doświadczeniem dziecka 

– bogata, przejawiająca się 

w łatwości i szybkości tworzenia 

wyobrażeń wytwórczych 

– mimowolna, której cechą 

charakterystyczną jest 

swobodny bieg wydarzeń 

– marzenia nierealne 

wyobraźnia – odtwórcza i twórcza 

– kierowana, powstająca 

pod wpływem określonych 

bodźców 

– dowolna, powstająca 

pod wpływem świadomego 

zamiaru i wysiłku woli 

– marzenia realne 

– brak kontroli maskowania 

i tłumienia uczuć 

– ekspresyjność 

– impulsywność 

– siła i gwałtowność reakcji 

– labilność emocjonalna 

i uczuciowa 

emocje – emocje i uczucia kontrolowane 

– trwalsze przejawy i formy 

reakcji emocjonalnych 

– różnorodność kontaktów 

w przedszkolu i domu 

– konflikty pozytywne 

i negatywne 

– odwzorowywanie w zabawie 

stosunków międzyludzkich 

– przyswajanie norm 

postępowania społecznego 

Rozwój społeczny – rozwój społeczny kształtuje się 

przez: 

• atmosferę 

• postawy i przekonania domu 

rodzinnego 

• oddziaływanie nauczycieli 

• obcowanie z rówieśnikami 

zabawa – nauka – praca 

– zabawa podstawową formą 

aktywności 

– zabawa samodzielna i zbiorowa 

tworcza, czynnościowa 

– zabawa tematyczna, kształcąca 

– kształtują się nawyki pracy 

społecznej 

Aktywność: 

Nauka, zabawa, praca 

zabawa 

– traci charakter dominujący 

– pojawiają się zasady 

nauka 

– główny obowiązek 

– aktywność umysłowa 

praca 

– nauka i pomoc rodzicom 

– nabiera znaczenia społecznego 

przez konieczność 



W tym okresie u dzieci pojawia się skok rozwojowy.  

Uaktywnia się układ hormonalny, który powoduje, że w krótkim czasie 

dokonuje się wiele zmian rozwojowych w rożnych układach. 

 

Dojrzewają wszystkie układy wewnętrzne – wzrasta odporność na choroby, 

poprawia się oddychanie, krążenie, trawienie, poprawia się zdolność do 

odroczenia zaspokajania potrzeb biologicznych itp. 

Niezwykle istotna jest wiedza na temat etapu rozwojowego,  na którym 

znajduje się dziecko, pojawiające się w klasie pierwszej szkoły podstawowej.  

W jednej grupie spotkać się mogą dzieci przed skokiem rozwojowym, będące 

w jego trakcie oraz te, które skok rozwojowy będą miały już za sobą.  

W oparciu o dobrą diagnozę nauczyciel planuje aktywność ucznia, dostosowuje 

metody pracy oraz tworzy przyjazną przestrzeń edukacyjną. 

 



Przyjazna przestrzeń 

edukacyjna. Jak ją rozumieć? 

Aranżacja przestrzeni jest bardzo ważnym 
elementem składowym warsztatu pracy 
nauczyciela, gdyż warunkuje: 

 zdrowy rozwój dzieci, 

 pomyślną adaptację kilkulatków do nowych 
warunków, 

 jakość kontaktów społecznych, 

 budowanie atmosfery życzliwości, 

 możliwość uczenia się rozumienia otaczającego 
świata, 

 samodzielne działania dziecka, budujące jego 
wiedzę i umiejętności. 



W każdej przedszkolnej i szkolnej sali zajęć odnajdujemy wydzielone 

odpowiednio 

   strefy: 

 strefa pracy przy stolikach, 

 strefa zabaw swobodnych na dywanie, 

 strefa zabaw w kącikach zainteresowań, 

 strefa odpoczynku i relaksacji, 

 strefa pracy z książką, biblioteczka, 

 strefa przechowywania zabawek. 



Efektywna przestrzeń edukacyjna, to także: 

 zapewnienie miejsca do relaksacji i wypoczynku, 

 umożliwienie swobodnego dostępu do różnorodnych 
materiałów plastycznych, 

 przyrodniczych, kącików tematycznych, 

 stworzenie miejsca do swobodnej aktywności dzieci, 
sprzyjającej współdziałaniu w zespole, 

 zapewnienie przestrzeni do realizacji dynamicznych 
zabaw ruchowych i konstrukcyjnych, 

 wyposażenie sali w ruchome elementy umożliwiające 
dzieciom wszelkie grodzenia się (parawany, płotki, 
materiały zwieszające się z sufitu itp.), dzieci mają 
potrzebę gniazdowania. 



Dlaczego tak? 

 Zabawa jest czynnikiem stymulującym rozwój dyspozycji 
twórczych dziecka,  a także rozszerza jego zakres orientacji 
w rożnych obszarach świata przyrody, przedmiotów i ludzi.  

 Dlatego ważne jest podtrzymywanie naturalnych zabaw 
dziecka oraz dostarczanie okazji do działania w sytuacjach 
fikcyjnych, pozorowanych i na zastępnikach. 

 Tym, co zachęca dzieci do działania, inspiruje do zabawy są 
zorganizowane w sali zajęć ciekawe, bogate kąciki 
zainteresowań, pełniące funkcje swoistych warsztacików, 
miejsc, w których dzieci mogą doświadczać, badać  
i odkrywać.  

  Jest to zarazem doskonały środek dydaktyczny, przy pomocy 
którego można indywidualnie wspierać i rozwijać każde 
dziecko w grupie. 



Przemyślenia i sugestie 

Oto kilka pytań do refleksyjnego nauczyciela szkoły: 

 Jakie kąciki-warsztaciki są w przestrzeni edukacyjnej 
wychowanków? 

 Czy pojawiają się nowe? 

 W jakich sytuacjach dzieci korzystają z kącików 
zainteresowań?/swobodne zabawy, zajęcia planowane, praca 
w zespołach, praca w parach, praca samodzielna/ 

 Nauczycielu, czy wykorzystujesz kąciki-warsztaciki podczas 
zajęć dydaktycznych z dziećmi? 

 Czy kąciki są miejscem, w którym dziecko zdobywa 
umiejętności poprzez zabawę i doświadczanie, czy są tylko 
ozdobą sali? 

 Czy w planowaniu miesięcznym umieszczasz celowe działania 

 z wykorzystaniem kącików zainteresowań? 



 Organizowanie różnorodnych otwartych sytuacji 
edukacyjnych dla dzieci, podczas zajęć dydaktycznych, 
zabaw kierowanych i swobodnych w odpowiednio 
przygotowanej przestrzeni edukacyjnej jest 
doskonałym sposobem indywidualnego wspierania 
ich rozwoju.  

 

 Nieocenioną wartością dydaktyczno-Wychowawczą 
jest mądra, przemyślana, przyjazna przestrzeń 
edukacyjna miejsca, w którym dzieci przebywają wraz 
z nauczycielem w przedszkolu i szkole. Pamiętajmy, 
aby w tej przestrzeni nie zabrakło miejsca na 
ekspozycję wytworów prac dziecięcych. 



Metody i formy pracy z 

sześciolatkiem 
     Praca z 6-latkiem będzie skuteczna, jeżeli nauczyciel będzie 

uwzględniał rożne formy aktywności dziecka, a więc aktywność 
intelektualną, emocjonalną  
i praktyczną. 

  

 Dlatego też wskazane jest wykorzystywanie w pracy przedszkola 
metod, wynikających z koncepcji wielostronnego kształcenia 
Wincentego Okonia. 

 

 W edukacji przedszkolnej niezwykle cenny jest sposób 
zaznajamiania wychowanków z wiedzą, oparty na działalności 
praktycznej, czynnej, twórczej. Rola nauczyciela polega na 
organizowaniu i kierowaniu działalnością dziecka, a rola 
wychowanka na realizowaniu zadań praktycznych, umożliwiających 
mu zdobywanie umiejętności, wiedzy i sprawności. 



Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym szczególnie 
odczuwają potrzebę bycia w ciągłym zaangażowaniu, a więc 
chcą doświadczać, badać, odkrywać, manipulować, tworzyć, 
ruszać się, zmieniać pozycje.  

Na te potrzeby niezwykle adekwatnie odpowiadają metody 
aktywizujące. Charakteryzują się one tym, że w procesie 
wychowawczo-dydaktycznym aktywność podmiotu uczącego 
się przewyższa aktywność podmiotu nauczającego.  

Podkreśla się niezwykłe walory tych metod ze względu na 
kształtowanie kreatywności, samodzielności, odwagi w 
tworzeniu oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Ponadto służą 
one rozwiązywaniu problemów oraz pozyskiwaniu 
umiejętności radzenia sobie w rożnych sytuacjach. 



Metody innowacyjne? 
Ważne dla wzbogacenia metodyki pracy z dzieckiem sześcioletnim są także liczne metody o charakterze innowacyjnym 

  Metoda Dobrego Startu – istotną rolę w tej metodzie odgrywają 3 elementy: 

      wzrokowy (znak graficzny), słuchowy (piosenka, wiersz), motoryczny (odtwarzanie znaków 
graficznych). Proponowane ćwiczenia usprawniają jednocześnie analizator wzrokowy, 
słuchowy i kinestetyczno – ruchowy. Przyczyniają się do kształcenia lateralizacji, orientacji w 
schemacie ciała i przestrzeni, kształcą zdolność operowania symbolami. 

  Pedagogika zabawy – daje szeroki repertuar metod i technik aktywizujących. 

     Polega na działaniu w grupie, które uczy, bawi, wychowuje. Zabawa to działanie wykonywane z 
przyjemnością i dla przyjemności, wyzwalające potencjał wyobraźni, zaspokajające wiele 
potrzeb psychicznych, zapewniające dobre samopoczucie i odprężenie. 

  System ekspresji ruchowej Carla Orffa – ideą jest obcowanie z muzyką 

      w rożnych formach: ruchu, tańcu, śpiewie, mowie, pantomimie i grze na instrumentach. 
Wspólne muzykowanie, w które dzieci angażują się emocjonalnie, wyrabia poczucie  
przynależności do grupy, wdraża do pracy zespołowej, pozwala przezwyciężyć nieśmiałość, 
bierność, apatię. 

  Gimnastyka twórcza (ekspresyjna) Rudolfa Labana – zgodnie z tą 

      koncepcją ćwiczenia gimnastyczne przybierają formę zadań otwartych, które zapewniają duży 
margines swobody, możliwość decydowania o sposobie wykonania ruchu i tym samym, 
wyrażania swej indywidualności. 

  Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – ideą tej metody 

     jest rozwijanie przez ruch: sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni i 
działania w niej oraz dzielenia przestrzeni z innymi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. 



  Metoda Alfreda i Marii Kniessow – głównymi elementami tej metody 

      są: ruch, muzyka, rytm, przybory. Muzyka jest impulsem do podejmowania czynności 
ruchowych, natomiast ogranicza się mówienie. Charakterystyczne jest użycie do 
ćwiczeń ruchowych dwóch przyborów równocześnie przez jedną osobę. 

  Metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss – opiera się na 
zapoznaniu 

       z muzyką klasyczną, jazzową, folkową, instrumentalną itp. poprzez ruch, taniec, gesty, 
śpiew, grę na prostych instrumentach perkusyjnych. 

  Bajkoterapia – to metoda wspierająca rozwój dziecka we wczesnych     
latach życia. Bajki terapeutyczne mają pomoc dziecku w efektywnym poradzeniu sobie 
z sytuacjami trudnymi, zredukowaniu problemów emocjonalnych oraz zrelaksowaniu, 
uspokojeniu. 

  Relaksacja – stosowane treningi, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne mają 

      na celu uzyskanie odprężenia fizycznego i psychicznego, usunięcie negatywnych napięć 
wywołanych przeżyciami, przemęczeniem lub znużeniem. 

  Metoda projektów – istotę metody stanowi samodzielna praca dzieci, 

      w trakcie której ćwiczą rożne umiejętności. Zajęcia koncentrują się na aktywności 
badawczej, szukaniu odpowiedzi na pytania przy wykorzystaniu rozmaitych materiałów. 
Punktem wyjścia powinna być sytuacja problemowa, wzbudzająca zainteresowania 
dzieci. 

  Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej – metoda polega na kreśleniu 

      znaków grafomotorycznych w rytm słuchanej muzyki. Proponowane ćwiczenia i 
zabawy oswajają dzieci z cienkimi i grubymi liniami, przygotowują do stawiania 
pierwszych znaków w liniaturze. 



Formy pracy z dzieckiem 

sześcioletnim 
     Istotną rolę w edukacji oprócz metod spełniają formy pracy, czyli 

rozplanowane w czasie i przestrzeni wzajemne czynności nauczyciela i 

dzieci.  Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy z dziećmi 

sześcioletnimi jest działalność: indywidualna, zespołowa, zbiorowa – zajęcia 

z całą grupą. 

Do form pracy z dzieckiem sześcioletnim zaliczamy: 

 zabawa i inne formy dowolnej działalności, podjętej z własnej inicjatywy 

 zajęcia organizowane przez nauczycielkę z całą grupą, zespołowo, grupowo 

 lub indywidualnie 

 czynności samoobsługowe i ich prace związane z rozkładem zajęć 

 uroczystości, spacery, wycieczki 

 kontakty okolicznościowe 



Rola zabawy 

    Dzieci sześcioletnie w przedszkolu oraz dzieci sześcioletnie w 

szkole nie różnią się niczym, jedynie miejscem edukacyjnym. Ich 

potrzeby i możliwości są podobne. 

 Skutecznie przyswajają wiedzę w taki sam sposób. Dziecko nie 

zmieni się natychmiast pod wpływem nowej przestrzeni 

edukacyjnej, to nauczyciel w przedszkolu i szkole powinien 

proponować atrakcyjne, urozmaicone, interesujące i dostosowane 

do potrzeb i możliwości młodego człowieka, metody i formy pracy.  

 Warto pamiętać o tym, że dziecko sześcioletnie przejawia 

najczęściej swą aktywność zabawową w zabawach tematycznych, 

konstrukcyjnych, badawczych, ruchowych, dydaktycznych. Obok 

tego pojawiają się także elementy innych form działania, związane z 

nauką i pracą.  

 Znawcy tematu podkreślają wielorakie właściwości i funkcje 

zabawy. Uznają, iż to od zabawy zależy jakość nauki oraz pracy w 

późniejszych okresach życia. 



Należy pamiętać, że: 

 
– nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę 

z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

dziecka/ucznia, 

– nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania 

edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 



ZABAWA 

Główną formą aktywności dzieci w tym wieku jest zabawa, która powinna 

przeważać w ciągu 2-3 miesięcy początkowej nauki. 

Stopniowo należy przechodzić do pracy z dość częstym, ale niezbyt 

regularnym nagradzaniem  – zwiększa się w ten sposób motywację do  

uczenia się. 

RUCH 
 

Dzieci 6-letnie mają jeszcze słaby kościec i słabe mięśnie – muszą w związku 

z tym często zmieniać pozycję.  

Konieczne są więc częste zmiany pozycji i ruch dla czynnego odpoczynku 

mięśni i układu kostnego. Nie należy karać dzieci za ich właściwości 

rozwojowe  i cechy indywidualne (to nie jest niegrzeczność, to jest   

niemożność dłuższego przebywania w tej samej pozycji).  

 

 



UWAGA 
 

U dzieci 6-letnich (i u niektórych siedmiolatków) przeważa jeszcze uwaga              

mimowolna (bodźce z  otoczenia odwracają uwagę od tego, co dzieje się na  

lekcji), czas skupiania uwagi na czynnościach szkolnych jest krótki – około 15 

minut. 

 Dziecko nie potrafi poza tym skupić się na wykonywaniu kilku czynności 

równocześnie. 

 

PAMIĘĆ 

U sześciolatków przeważa wciąż uwaga pamięć  mechaniczna, dlatego nowe 

treści powinny być często powtarzane i utrwalane z wykorzystaniem wielu  

 zmysłów. 

 

 



Sześciolatki w szkole mają prawo do:  

 adaptacji w szkole tak długo jak jest to potrzebne,  

wyodrębnionego miejsca do zabawy,  

 miejsca na podręczniki i przybory szkolne,  

 jednego nauczyciela w klasach I-III 

indywidualnego podejścia do potrzeb sześciolatka, 

wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,  

dodatkowych zajęć po lekcjach, opieki świetlicowej w grupach do 25 

uczniów 

zajęć po lekcjach (rozwijających zainteresowania, wspierających rozwój czy 

wyrównawczych) 

 



PISANIE 

     Dzieci mają  silne napięcie mięśniowe rąk. Ruchy rąk u większości dzieci nie są 

jeszcze płynne i brak im precyzji.  Nie należy oceniać pisma, ale doceniać za    

włożony wysiłek. 

 

 

 SPOSTRZEŻENIA ZMYSŁOWE  
I WYOBRAŻENIA 

 

    W procesach myślowych sześciolatka dominuje myślenie 

konkretno- wyobrażeniowe   przedoperacyjne.    

     Nauka powinna polegać głównie na  manipulowaniu konkretami. 

 



EMOCJE I MOTYWACJA 
 

Dzieci 6-letnie mają mniej dojrzały układ nerwowy niż 

siedmiolatki i silniej z tego powodu reagują emocjonalnie.  

Oddziaływania wychowawcze to uczenie o tym, co dobre, a co 

złe np.: na podstawie baśni, opowiadań ze sporą dozą emocji. 

 

 Omawianie skutków negatywnych zachowań dzieci, to uczenie 

empatii, umiejętności przepraszania i wybaczania 



 Kąciki zabaw i kąciki relaksacyjne w salach lekcyjnych; 

 Opieka nad dziećmi w godzinach popołudniowych; 

 Dostosowanie wymagań i treści nauczania do możliwości 

6-letnich uczniów (podstawa programowa); 

 Inna metodyka pracy z dziećmi 6-letnimi (uczenie przez zabawę  

i w zabawie); 

 Dzieci 6-letnie są „mentalnie” gotowe do rozpoczęcia nauki; 

 Rozwój poznawczy dzieci nie zawsze przebiega harmonijnie  

z rozwojem emocjonalnym.  

 

 

 

Obecność 6-latków wymusza 

zmianę organizacyjną szkoły: 

 



 



Motywacja i emocje w uczeniu 6- latka 

 Dzieci 6-letnie nie kierują się poczuciem obowiązku czy odpowiedzialnością - 
kierują się dążeniem do przyjemności i unikaniem przykrości; 

 

 Przyjemność – sukces, nagroda, zabawa, akceptacja dorosłych, dostrzeganie 
wysiłku, przebywanie z kolegami, nowe przybory szkolne; 

 Naturalna chęć poznawania świata.  

 

 Przykrość – niepowodzenia w czynnościach szkolnych, kary, uwagi w zeszytach, 
„chmurki”, brak „słoneczek”, dezaprobata, zbyt formalne traktowanie przez 
nauczyciela; 

 

 Motywy uczenia się są „zewnętrzne” – 6-latek uczy się dla mamy, taty, dlatego, że 
lubi swoją Panią. 

 

 Emocje, które decydują o nastawieniu do szkoły są związane z: potrzebą poczucia 
bezpieczeństwa  
w kontakcie z rówieśnikami i z dorosłymi; potrzebą uznania i akceptacji; potrzebą 
osiągnięć i współdziałania; 

 

 

 



OKRES ADAPTACYJNY MA NA CELU: 

 stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa 

 wzajemne poznanie się uczniów i nauczyciela 

 integrację zespołu klasowego 

 wypracowanie wspólnych norm i zasad 

 uczenie się tolerancji oraz poczucia akceptacji  

 poznanie zasad funkcjonowania szkoły 

 

 



 

 

   W okresie adaptacyjnym nauczyciel również dokonuje diagnozy 

wstępnej uczniów poprzez ich obserwację i ustala metody i formy 

pracy z dziećmi. 

 

Ważne jest, aby w procesie nauczania uwzględniać zainteresowania 

sześciolatków, ich aktualne zasoby,  

 a jednocześnie stwarzać możliwość treningu tych umiejętności,  

z którymi dzieci te jeszcze sobie same nie radzą.  

 

 



Sześciolatek w szkole… co szkoła 

może zrobić by ułatwić adaptację? 
 Współpraca z przedszkolem: 

   Przejście dziecka sześcioletniego z przedszkola do szkoły będzie 

łatwiejsze, jeśli będzie miało wcześniej okazję poznać swoją przyszłą 
placówkę, zrozumieć na czym polega rola ucznia, poznać starszych 
kolegów. Taką możliwość stwarzają rozmaite programy adaptacyjne 
prowadzone we współpracy przedszkoli i szkół. Pozwala to dzieciom 
na oswojenie się. 

 

     W toku działań trzeba umożliwić dzieciom obejrzenie szkolnych 
pomieszczeń, nie tylko przyszłej klasy, ale pokazać salę gimnastyczną, 
boisko,  pokój nauczycielski, miejsce spotkań. 

 

    Istotne jest również inicjowanie wspólnych przedsięwzięć przez 
przedszkole i szkołę- występów teatralnych, festynów, konkursów, czy 
umożliwienie młodszym dzieciom uczestnictwa w „ otwartej lekcji” 



 Wczesny kontakt z przyszłymi uczniami i ich 

rodzicami: 
    Organizowanie spotkań z sześciolatkami i ich rodzicami pozwoli, z jednej 

strony, lepiej poznać rozterki, niepokoje i wątpliwości dziecka i ich 

opiekunów,  a z drugiej strony zrozumieć potrzeby,  zainteresowania i 

naturę przyszłych uczniów. 

    Spotkania informacyjne z rodzicami, a potem wspólne z nimi debaty czy 

dyskusje w grupie pedagogicznym mogą pobudzać i zachęcać do szukania 

nowych pomysłów, szukania nowych rozwiązań. Co ważne- będą one 

wynikiem ustaleń z rodzicami przyszłych uczniów, co zmniejszy źródło 

napięć w początkowym okresie pobytu. 

     Wczesne zainteresowanie uczniem i uzyskanie różnych informacji od jego 

rodziców i nauczycieli przedszkoli pozwoli też z większą precyzją 

monitorować przebieg jego szkolnej kariery i z większą uwagą śledzić jego 

proces adaptacji w pierwszych tygodniach pobytu w nowym środowisku. 



 Dopasowanie infrastruktury szkoły do 
potrzeb dzieci sześcioletnich: 

    Ważne jest pierwsze wrażenie, jakie szkoła i klasa wywierają na 
rodzicach i na dziecku, ponieważ buduje ono ich nastawienie wobec 
szkoły, nauczycieli, uczenia się, własnych obowiązków. 

 

    Warto pomyśleć o wydzieleniu odrębnych stref, przeznaczonych 
wyłącznie dla dzieci młodszych w szkole. Sale lekcyjne powinny być 
dostosowane do potrzeb psychofizycznych sześciolatków zgodnie z 
wcześniejszymi wskazówkami.  

 Takie nawiązanie do przestrzeni, z którą dziecko miało do czynienia w 
przedszkolu, a niekiedy i w domu, pozwoli mu nie tylko z większą 
łatwością zaadaptować się do nowego otoczenia i polubić je, ale 
wyzwoli prawie od razu jego różnorodną aktywność i zachęci do 
uczenia się z zapałem nowych rzeczy. 



 Pomoc rodzicom we wspomaganiu dziecka 
w procesie edukacji: 

     Współpraca szkoły z rodzicami dziecka jest bezwzględnym warunkiem 
odniesienia przez nie sukcesu edukacyjnego. Chodzi nie tylko o 
dostarczenie nauczycielom czy opiekunom szkolnym podstawowych 
informacji o dziecku, szczególnie gdy należy ono do grupy ryzyka, choruje 
przewlekle czy ma ograniczoną sprawność w jakimś obszarze. 

     Ważne jest systematyczne współdziałanie dwóch najbliższych dziecku 
środowisk ( rodzinnego i szkolnego)) to podstawowy warunek jego udanej 
adaptacji do szkoły i w dalszej perspektywie- pomyślnego rozwoju. 

 Wzajemne informowanie się o postępach dziecka, lecz także o jego 
trudnościach to najlepsza strategia postępowania, szczególnie w 
niwelowaniu ewentualnych programów. 

A także umożliwienie kontaktu rodziców ze specjalistami w szkole oraz w 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 



Adaptacja sześciolatka a siedmiolatka czy 

jest istnieje istotna różnica? 
 Nie ma wyraźnego związku miedzy przystosowaniem się dziecka do 

nowych warunków a wiekiem.  W każdym wieku dziecko może mieć 
trudność z początkowym przystosowaniem się do pobytu w szkole.  

 Stwierdzono związek między przystosowaniem się dziecka do szkoły a 
dotychczasowym przebiegiem jego rozwoju- jeżeli dziecko rozwija się 
normalnie i nie było komplikacji w okresie okołoporodowym i późniejszym, 
to z reguły lepiej przystosowuje się do nowych warunków. 

 Nie ma wyraźnego związku pomiędzy poziomem rozwoju umysłowego 
dzieci a przystosowaniem się do szkoły 

 Dzieci z rodzin wielodzietnych, podobnie jak jedynacy napotykają na 
trudności z przystosowaniem się 

 Dostrzega się związek między przystosowaniem się dziecka do pobytu w 
szkole a środowiskiem, w którym było do tej pory wychowywane i 
systemem wychowawczym stosowanym przez rodziców. Jeśli dzieci 
właściwie są wychowywane, to zakres trudności w przystosowaniu się jest 
wyraźnie mniejszy, a zaburzenia w reakcjach emocjonalnych i funkcjach 
życiowych są zdecydowanie słabsze. 



Najistotniejsze elementy programu adaptacyjnego dzieci 

sześcioletnich w szkole 

Cele ogólne: 

 Stworzenie warunków sprzyjających adaptacji dzieci w nowym 
środowisku szkolnym odpowiednio do ich potrzeb; 

 Wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji; 

 Budowanie pomostu pomiędzy doświadczeniami przedszkolnymi i 
szkolnymi; 

 Włączenie dzieci w życie, tradycje i zwyczaje szkolne; 

 Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz kształtowanie 
pozytywnego nastawienia do szkoły; 

Cele szczegółowe: 

 Poznanie potrzeb dziecka związanych z jego możliwościami 
rozwojowymi, aktualnym stanem emocjonalnym oraz stanem zdrowia; 

 Integracja zespołów klasowych, kształtowanie przynależności do grupy 
rówieśniczej 

 Włączenie rodziców do wspólnego procesu wychowawczego oraz do 
czynnego udziału w życiu szkoły i klasy; 

 



Gdy dziecko właściwie przejdzie 

proces adaptacji… 
UCZEŃ: 

 Czuje się bezpiecznie w szkole; 

 Potrafi pracować w zespole klasowym; 

 Czuje się akceptowane; umie słuchać innych i komunikuje swoje 
potrzeby; 

 Wie do kogo się zwrócić w trudnych sytuacjach; 

 Potrafi samodzielnie ruszać się po szkole; 

 Chętnie bierze udział w zajęciach szkolnych i zajęciach 
pozaszkolnych; 

 W miarę potrzeb uczestniczy w zajęciach wyrównujących szanse 
edukacyjne; 

 Zgodnie z potrzebami korzysta z zajęć opiekuńczych w świetlicy 
itp.; 

 Rozumie i przestrzega przyjęte zasady; 

 



NAUCZYCIEL: 

 Rozpoznaje potrzeby uczniów i dostosowuje metody pracy do 
rozpoznania potrzeb; 

 Ściśle współpracuje z rodzicami, przekazuje informacje o dziecku; 

 Współpracuje z nauczycielami i innymi specjalistami; 

 Wspiera dziecko i rodziców w pokonywaniu trudności 
adaptacyjnych; 

 Podejmuje działania w celu integracji zespołu klasowego 

 

RODZIC: 

 Zna ofertę edukacyjną i opiekuńczą szkoły; 

 Czynnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły; 

 Ma poczucie, że dziecko jest w szkole bezpieczne; 

 Nawiązuje dobre relacje z nauczycielem; 

 



Jakie działania może zaplanować 

nauczyciel? 
 Rozpoznawanie potrzeb dziecka we współpracy z pedagogiem 

szkolnym i innymi specjalistami; 

 Kierowanie uczniów na zajęcia pozalekcyjne, zgodnie z potrzebami 

 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne i 
rozwijających szanse edukacyjne i rozwijające zainteresowania; 

 Organizowanie spotkań informacyjnych z rodzicami; 

 Dostarczanie rodzicom uczniów wiedzy na temat prawidłowości 
rozwojowych, metod wychowawczych, w tym rozwijania i wzmacniania 
samokontroli, budowania kompetencji dziecka, 

 Zapoznanie dziecka i rodziców ze statusem szkoły oraz wewnętrznymi 
regulaminami; 

 Integracja zespołu klasowego poprzez zabawy, wycieczki, spotkania 
integracyjne,  imprezy klasowe; 

 Stała współpraca z rodzicami, przekazywanie informacji o osiągnięciach 
i problemach dzieci 

 Organizacja balu integracyjnego klas I- szych i uroczystego pasowania 
na ucznia; 

 



Co jeszcze szkoła może prowadzić? 

 Przekazywanie informacji szkole i o wydarzeniach szkolnych  

( zajęcia otwarte, festyn rodzinny); 

 Wizyty przedszkolaków w szkole, zwiedzanie szkoły i otoczenia; 

 Organizowanie „ Drzwi otwartych”; 

 Organizowanie imprez dla społeczności lokalnej: Balu Malucha, 

Piknik Rodzinny, Rajd Rowerowy; 

 Organizacja świetlicy dla sześciolatków; 

 Zakup potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznej ; 

 Zorganizowanie kącików zabaw i zainteresowań; 



 

 

Historia sześciolatka w szkole…..  

 

List do Pani Dyrektor 



Dobry start 6-latka w szkole 
 Adaptacja do warunków szkolnych  

 
indywidualne podejście do ucznia (serdeczne powitanie, przywitanie się 
i pozytywna rozmowa z rodzicem przy dziecku, oprowadzenie po sali  
w towarzystwie osoby bliskiej, przedstawienie planu dnia i określenie z rodzicem 
momentu odebrania dziecka; aktywizowanie w momentach kryzysu – 
indywidualne polecenia, doprowadzenie za rękę do grupy, atrakcyjne zadanie) 

 

 zabawy adaptacyjne i integracyjne służące poznaniu nowego środowiska 
(w czasie dni otwartych i na początku roku szkolnego, jeśli jest to możliwe warto 
zaangażować rodziców dzieci) 
 

 psychoedukacja rodziców (kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły  
i nauczyciela – nie straszenie, nie okazywanie własnych obaw, krótkie 
pożegnania – z uśmiechem, ścisłe wywiązywanie się z umów dotyczących 
odbioru dziecka, chwalenie dziecka, zabawa w szkołę, usamodzielnianie, 
zachęcanie do werbalizacji potrzeb, rytuały, współpraca z wychowawcą) 

 



 

 

Dziękujemy za uwagę  

 

                                 


