
Dojrzałość (gotowość) szkolna



Gotowość szkolna: 

 dojrzałość w zakresie rozwoju ruchowego,
 dojrzałość w sferze procesów poznawczych,
 dojrzałość w zakresie emocjonalno – motywacyjnym,
 dojrzałość społeczna. 



Motoryka duża

 przyswojone podstawowe umiejętności ruchowe: bieg, 

skoki, utrzymywanie równowagi, szybka zmiana pozycji,

 skoordynowane ruchy

Dojrzałość w zakresie rozwoju ruchowego



Motoryka mała

 precyzyjne, płynne, skoordynowane ruchy dłoni, 

umożliwiające kreślenie drobnych elementów w liniaturze



  

    Jak stymulować rozwój ruchowy? 



Zdolność koncentracji uwagi oraz pamięć 

 skupienie uwagi przez około 30 min.,

 celowe zapamiętywanie pewnej partii materiału.

Rozwój percepcji wzrokowej

• zdolność różnicowania drobnych elementów graficznych liter,

• wskazywanie różnic i podobieństw na obrazkach albo 

wyznaczonych przedmiotach.

 Dojrzałość w sferze procesów poznawczych



Rozwój percepcji słuchowej

 prawidłowe identyfikowanie dźwięków z otoczenia,

 słuchowe odróżnianie wszystkich głosek,

 analiza wyrazowa (ile słów jest w zdaniu),

 analiza sylabowa i głoskowa wyrazów.

Rozwój mowy

 prawidłowe realizowanie wszystkich

    głosek,

 rozumienie mowy,

 zasób słów, umożliwiający formułowanie pytań i udzielanie 

odpowiedzi,

 posługiwanie się mową dialogową.



Rozwój myślenia i wnioskowania przyczynowo –

skutkowego

 operowanie różnymi informacjami w taki sposób, aby 

możliwe stało się rozumienie prostych pojęć i zasad,

 układanie prostych historyjek obrazkowych w  logiczny ciąg 

wydarzeń.



  

    Jak stymulować rozwój poznawczy? 



Dojrzałość w zakresie emocjonalno – 

motywacyjnym

•   kontrolowanie, panowanie nad własnymi emocjami,

•   zdolność do przeżywania zróżnicowanego świata uczuć,

•   umiejętność adekwatnego do sytuacji okazywania uczuć,

•   rozumienie, że czasem zdarzają się niepowodzenia i    

    nadawanie im właściwego wymiaru,

•   właściwie ukształtowane poczucie własnej wartości



•   Ciekawość świata, wykazywanie się wytrwałości i 

    dociekliwością przy poznawaniu nowych umiejętności.



  

Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u 
dziecka? 



Dojrzałość społeczna

•   prawidłowe nawiązywanie 

    kontaktów z rówieśnikami i

    dorosłymi,

•   zgodne współpracowanie pod nadzorem osoby dorosłej,

•   rozumienie prostych sytuacji społecznych i umiejętność 

    odróżnienia tego co jest dobre i tego co jest złe,

•   rozumienie przyjętych zasad i przestrzeganie zawartych

    umów,

•   samodzielność w czynnościach samoobsługowych



  

    Jak stymulować rozwój emocjonalny i 
społeczny ? 



Jak możemy wspierać rozwój dziecka 

zanim rozpocznie naukę w szkole?

•   stwórzmy dziecku atmosferę bezpieczeństwa,

•   chwalmy jej nawet za drobne osiągnięcia, doceniajmy 

    podjęty wysiłek,

•   uczmy systematyczności

•   wspierajmy wszelkie przejawy samodzielności,

•   dawajmy zadania dostosowane do możliwości dziecka, 

•   czytajmy dziecku, rozmawiajmy z nim, tłumaczmy mu 

    świat, grajmy z nim w gry planszowe, układajmy puzzle
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