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GOTOWOŚĆ SZKOLNA
to "osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia
rozwoju umysłowego, emocjonalnego,
społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu
udział w życiu i opanowanie treści
programowych klasy pierwszej”.

W. Okoń, Słownik pedagogiczny, PNW, Warszawa 1981, s. 54



Zgodnie z poglądami Stefana Szumana dojrzałość
szkolna zależy od czynników biologicznych
dziecka, od wpływów środowiska 
i od oddziaływań wychowawczych.
Dojrzałość szkolna jest cechą indywidualną i dzieci
osiągają ją w różnym czasie. 



DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA OBEJMUJE WIĘC:

dojrzałość fizyczną

dojrzałość umysłową
 

dojrzałość emocjonalą
 

dojrzałość społeczną

W tych obszarach dokonujemy oceny dojrzałości szkolnej.



DOJRZAŁOŚĆ
FIZYCZNA
charakteryzuje się:

odpowiednim zasobem sił oraz odpornością na zmęczenie;
właściwą sprawnością ruchową (dziecko potrafi skakać, łapać

dobrą sprawnością manualną (posługiwanie się nożyczkami,
prawidłowe trzymanie ołówka, malowanie, wycinanie,
rysowanie po śladzie - ruchy powinny być skoordynowane

samodzielnością w zakresie czynności samoobsługowych
(ubieranie się, jedzenie, posługiwanie się prostymi
narzędziami).

 i rzucać piłkę, utrzymać równowagę itd.);

i płynne);



DOJRZAŁOŚĆ UMYSŁOWA
charakteryzuje się:

aktywnością poznawczą;
chęcią do nauki;
zainteresowaniem czytaniem i pisaniem;
orientacją w najbliższym otoczeniu i środowisku;
dobrze rozwiniętą analizą i syntezą wzrokową i słuchową
(wyodrębnianie wyrazów w zdaniu, podział wyrazów na sylaby

odpowiednim rozwojem mowy (wypowiedzi poprawne pod
względem gramatycznym i artykulacyjnym, odpowiedni zasób
słów i pojęć, rozumienie wypowiedzi innych osób);

i głoski oraz układanie wyrazów z sylab i głosek, różnicowanie
dźwięków, wyodrębnianie pierwszej i ostatniej głoski);



DOJRZAŁOŚĆ UMYSŁOWA
charakteryzuje się:

skupieniem uwagi (około 20 minut) i doprowadzaniem zadań
do końca;
podejmowaniem prób samodzielnego rozwiązywania
problemów, poszukiwaniem rozwiązań;
dostrzeganiem związków przyczynowo-skutkowych;
prawidłowym rozwojem umiejętności matematycznych
(znajomość zasad liczenia, przeliczanie obiektów, ustalanie
równoliczności zbiorów, ustalanie wyniku dodawania i
odejmowania poprzez liczenie na zbiorach zastępczych lub
palcach; określanie kierunków, stron ciała , położenia obiektów;
znajomość pór dnia, pór roku, dni tygodnia, miesięcy; dokonanie
prostych pomiarów, np. krokami).



DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA
charakteryzuje się:

dążeniem do samodzielności

rozumieniem zasad i norm społecznych
oraz dążeniem do ich przestrzegania;
prawidłowym reagowaniem na uwagi
dotyczące niewłaściwego zachowania;
poczuciem przynależności do grupy;
zdolnością do współpracy w grupie.

i niezależności;



DOJRZAŁOŚĆ
EMOCJNALNA
charakteryzuje się:

dojrzałą reakcją na sukcesy i porażki swoje i rówieśników (brak
sukcesu nie zniechęca);
próbą kontrolowania emocji, względną równowagą emocjonalną;
poczuciem obowiązku i odpowiedzialności (właściwy stosunek do
zadań i poleceń).



MOŻLIWE KONSEKWENCJE ROZPOCZĘCIA
NAUKI BEZ OSIĄGNIĘCIA GOTOWOŚCI

SZKOLNEJ
zahamowanie aktywności
i twórczej postawy dziecka

bierność i zniechęcenie
dziecka

 

niższe wyniki w nauce

problemy emocjonalne
i nieprzystosowanie społeczne

dziecka

zaburzenia
psychosomatyczne

u dziecka

zachowania agresywne
dziecka
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