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Umiejętności dzieci 6-letnich 
rozpoczynających edukację w klasie I - 
komunikat z badań

Skills of six-years old children 
starting education in the first grade - 
report on researches

Streszczenie

Tekst został poświęcony charakterystyce możliwości poznawczych dziecka 6-letnie- 
go uwarunkowanych zmianami zachodzącymi w układzie nerwowym. Omawia cechy 
rozwojowe dziecka decydujące o poziomie dojrzałości szkolnej i stanowiące składową 
gotowości do podjęcia edukacji w klasie I. Przedstawia badania dotyczące stopnia przy
gotowania dziecka 6-letniego do podjęcia nauki w szkole z uwzględnieniem rodzaju 
placówki, w której uczy się dziecko -  oddziałów zerowych prowadzonych w przedszko
lu i szkole.
Słowa kluczowe: skok rozwojowy, dojrzewanie układu nerwowego, dojrzałość do pod
jęcia edukacji szkolnej, uczenie się, doświadczenie

Abstract
The following text focuses on the characterisation of the cognitive abilities of a six- 
years old child that are conditioned by the changes in his/her nervous system. It dis
cusses the child’s developmental features deciding about the child’s school maturity



and being a component of the readiness to start education in the first grade. It also pre
sents the researches on the level of preparation of a six-years old child to start school 
education, including the type of institutions at which the child learns -  reception class 
units in both kindergartens and schools.
Keywords: developmental leap, maturing of the nervous system, maturity to start 
school education, learning, experience
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Wprowadzenie
Uczenie się jak piszą P.G. Zimbardo i RJ. Gerrig jest procesem opartym na do
świadczeniu, prowadzącym do trwałych zmian1. Dokonuje się poprzez zbie
ranie, ocenianie i przetwarzanie informacji oraz oddziaływanie na otoczenie. 
Istotne jest to, że niektóre trwałe zmiany są możliwe tylko wtedy, gdy do
świadczenie ma źródło w osiągnięciu gotowości wynikającej z dojrzewania, 
tzn. że dziecko w różnym czasie osiąga gotowość do podejmowania określo
nych działań. Dlatego „żadna liczba ćwiczeń nie jest wystarczająca do wy
tworzenia tych zachowań, jeśli dziecko nie osiągnęło jeszcze wystarczającego 
poziomu dojrzewania”2. Uczenie się związane jest ze zmianami zachodzącymi 
w mózgu, o których świadczy poziom wykonania określonych działań. O wy- 
uczalności zachowań świadczy ich trwałość oraz wykorzystywanie w różnych 
sytuacjach. Z kolei W. Kojs podkreśla, że uczenie się jest świadomym, za
mierzonym i czynnym procesem, którego celem jest nabywanie wiadomości, 
umiejętności i nawyków oraz powstawanie nowych form zachowania i dzia
łania na drodze bezpośredniego lub pośredniego poznania, doświadczania 
oraz ćwiczeń3.

W związku z powyższym, chcąc stworzyć dziecku optymalne warunki do 
nabywania wiedzy i umiejętności, należy dostosować przestrzeń edukacyjną 
do jego możliwości poznawczych, dookreślonych obszarami funkcjonalnej go
towości dziecka. Obszary te to zachowania występujące niespontanicznie, jed
nak mogące być aktywowane i z czasem przekształcone w działania samodziel
ne. Dlatego szczególne zadanie spoczywa na nauczycielu pracującym z małym 
dzieckiem, bowiem musi on na poziomie diagnostycznym rozpoznać i okre
ślić obszary funkcjonalnej gotowości dziecka, a na poziomie realizacyjnym -  
wzmacniać i stymulować te obszary rozwoju, w których dziecko podejmuje ak
tywność pod kierunkiem, by z czasem została ona przekształcona w działania 
spontaniczne -  samodzielne.

1 P.G. Zimbardo, R.J. Gerrig, Psychologia i życie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 226- 
227.

2 Tamże, s. 226.
3 W. Kojs, Działanie jako kategoria dydaktyczna, Wyd. UŚ, Katowice 1994, s. 39.
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Możliwości poznawcze dziecka 6-letniego
Okres rozwoju dziecka w wieku 6 lat to tzw. skok rozwojowy4 polegający na tym, 
że w bardzo krótkim czasie w jego organizmie zachodzą zmiany warunkują
ce wystąpienie różnic rozwojowych mających duży wpływ na funkcjonowa
nie jednostki w warunkach szkolnych. Jest to również szczególny czas zwią
zany ze zmianami, jakie zachodzą w układzie nerwowym dziecka (Schemat 1), 
które w znacznym stopniu poprawiają jego funkcjonowanie w przestrzeni

DOJRZEWANIE KORY MÓZGOWEJ ORAZ DRÓG NERWOWYCH
• poprawia się kontrola emocji oraz zachowań związanych ze 

szkolnym funkcjonowaniem;
• poprawia się zdolność skupienia uwagi oraz jakość zapamięty

wania poznannego materiału;
• poprawie ulega czas reakcji oraz integracja bodźców pochodzą

cych z różnych zmysłów;

DOJRZEWANIE STRUKTUR KOROWYCH 
ODPOWIEDZIALNYCH ZA PROCESY MYŚLOWE
• powyżej 6 r.ż. pojawia się początkowa faza myślenia konkret- 

no-wyobrażeniowego oraz operacyjnego na konkretach, co 
stanowi podstawę rozumienia odwrotności działań matema
tycznych i klasyfikacji przedmiotów wg określonej cechy;

DOJRZEWANIE STRUKTUR MÓZGOWYCH 
ODPOWIEDZIALNYCH ZA CZYNNOŚCI SZKOLNE
• poprawa rozpoznawania i różnicowania lite ro  podobnym 

kształcie oraz rozpoznawania głosek;
• poprawa analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej;

Schemat 1. Zmiany zachodzące w układzie nerwowym
Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Janiszewska, Sześcioletni uczeń, WSiP, War

szawa 2014, s. 10-11.

DOJRZEWANIE RECEPTORÓW ZMYSŁOWYCH
• poprawa odbioru bodźców wzrokowych oraz słuchowych;
• odbiór bodźców otoczenia jest bardziej dokładny i precyzyjny;

4 B. Janiszewska, Sześcioletni uczeń, WSiP, Warszawa 2014, s. 9.



edukacyjnej. M. Kielar-Turska5 zwraca uwagę na jakość tych zmian zachodzą
cych w układzie nerwowym, które szczególnie dotyczą:

> mielinizacji włókien nerwowych,
> zwiększenia liczebności synaps, tworzenia nowych połączeń nerwowych 

oraz wzrostu produkcji neuroprzekaźników,
> aktywności mózgu -  dochodzi do równowagi między występowaniem fal 

theta -  charakterystyczne dla snu a alfa -  typowych dla zaangażowanej 
uwagi,

> wzrasta aktywność różnych części mózgu oraz ich koordynacja.
Na podstawie prowadzonych badań można stwierdzić, że dziecko 6-letnie 

coraz lepiej rozpoznaje i kopiuje kształty liter, tym bardziej że wzrasta koordy
nacja wzrokowo-ruchowa6. Rozróżnia barwy i ich odcienie. Znacznie wzrasta 
jego wrażliwość słuchowa, co jest widoczne w zakresie słuchu muzycznego oraz 
fonematycznego, w dużym stopniu wpływającego na efektywność nabywania 
umiejętności czytania i pisania. Poprawie ulega także orientacja dziecka w cza
sie, co wynika ze świadomości występowania zdarzeń w określonej kolejno
ści oraz ich przewidywania, a także wzroście pola znaczeniowego „czas” i jego 
środowiskowych modyfikacji. Dziecko dobrze rozumie komunikaty określające 
relacje przestrzenne, jednak samo może mieć trudność z określaniem stosun
ków przestrzennych. Znaczne zmiany zachodzą również w zakresie pojemno
ści i strategii pamięciowych oraz myślenia. Dziecko 6-letnie potrafi odtworzyć 
szereg złożony z 6 cyfr oraz wykonać więcej operacji poznawczych. Jeśli chce 
coś zapamiętać, koncentruje się na zadaniu oraz wielokrotnie powtarza dany 
materiał. Natomiast przejawami transformacji myślenia są zmiany jakościowe 
w obrębie porównywania, szeregowania i klasyfikowania.

B. Zakrzewska wskazała te sfery rozwoju i cechy dziecka (schemat 2), któ
re decydują o tym, czy dziecko posiada dojrzałość szkolną, która umożliwi mu 
w łagodny sposób przekroczyć próg szkoły i zmierzyć się z rzeczywistością 
szkolną oraz pokonywać ewentualne trudności7.

Na tej podstawie można dokonać charakterystyki dziecka gotowego do pod
jęcia edukacji w klasie pierwszej, które powinno wykazywać się:

> analizą i syntezą wzrokową materiału obrazowego (w czasie wykonywa
nia ćwiczeń np. układania puzzli, klocków wg schematu, porównywania 
elementów w celu wyodrębnienia podobieństw i różnic), ponieważ to od 
prawidłowego poziomu percepcji wzrokowej zależy przebieg nabywania 
umiejętności czytania i pisania oraz pracy na materiale literowym;

5 M. Kielar-Turska, Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny, [w:] Psychologia rozwoju czło
wieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, t. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 84.

6 Tamże, s. 85-97.
7 B. Zakrzewska, Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole, WSiP, Warszawa 2003, s. 11.
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D O JR ZA ŁO ŚĆ
INTELEKTUALNA
• ciekawość świata;
• zainteresowanie 

czytaniem i pisaniem;
• motywacja i chęć 

uczenia się matematyki;
• znajomość podstawo

wych pojęć matema
tycznych;

• znajomość figur 
geometrycznych;

• posługiwanie się mową
i nawiązywanie kontaktu 
werbalnego;

• koncentracja uwagi na 
zdaniu;

• umiejętność wykorzysty
wania zdobytej wiedzy 
w praktyce;

• umiejętność zapamięty
wania wierszy i piosenek;

• dokonywanie analizy
i syntezy wzrokowo-słu- 
chowej;

DOJRZAŁOŚĆ
FIZYCZNA
• odporność na wysiłek 

i zmęczenie;
• prawidłowy rozwój 

motoryki dużej;
• prawidłowa grafomoto- 

ryka;
• orientacja przestrzenna;
• rozpoznawanie

i wskazywanie kierun
ków;

DOJRZAŁOŚĆ
SPOŁECZNO-
-EMOCJONALNA
• zdolność przystosowa

nia się do nowych 
warunków;

• zdolność nawiązywania 
i podtrzymywania 
kontaktu z rówieśnikami;

• uznawanie reguł i zasad 
panujących w grupie 
oraz umiejętność 
podporządkowania;

• kontrola własnych 
emocji;

• reagowanie adekwatnie 
do sytuacji;

• wiara we własne siły;

Schemat 2. Sfery rozwoju i cechy dziecka dojrzałego do podjęcia nauki szkolnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Zakrzewska, Każdy przedszkolak dobrym 

uczniem w szkole, WSiP, Warszawa 2003, s. 11-12.

> analizą i syntezą słuchową (realizując ćwiczenia polegające na powtarza
niu dźwięków, wyodrębnianiu głosek w wyrazie jedno- i dwusylabowym, 
podziałem wyrazu na sylaby), bowiem to od percepcji słuchowej w dużej 
mierze zależy jakość nauki czytania i pisania;

> precyzyjnymi ruchami rąk i palców (szczególnie podczas wykonywania 
ćwiczeń polegających np. na wyklejaniu konturów, nawlekania koralików, 
lepieniu z plasteliny), bowiem docelowo grafomotoryka w znacznym stop
niu decyduje o przebiegu nabywania umiejętności pisania oraz jej jakości;



> mową zrozumiałą dla otoczenia, poprawną artykulacyjnie;
> koncentracją uwagi, która umożliwia rozpoczęcie i dokończenie zadania;
> znajomością zasad i reguł obowiązujących w grupie społecznej, których 

przestrzeganie wpływa na podtrzymywanie i jakość kontaktów w grupie 
rówieśniczej;

> reakcjami adekwatnymi do sytuacji, w tym radzeniem sobie w sytuacjach 
konfliktowych oraz adaptacyjnych.
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Umiejętności dzieci 6-letnich - wyniki badań 
Cel badań
Celem przeprowadzonych badań była analiza i ocena stopnia przygotowania 
dziecka 6-letniego do podjęcia nauki w szkole, z uwzględnieniem rodzaju pla
cówki, w której przygotowuje się dziecko do przekroczenia progu klasy pierw
szej. W badaniu wzięto pod uwagę te umiejętności, które są fundamentalne 
dla nabywania umiejętności czytania i pisania oraz edukacji matematycznej.

Teren i metody badań
Badania zostały przeprowadzone w czterech oddziałach przedszkolnych oraz 
czterech oddziałach zerowych prowadzonych na terenie szkół podstawowych 
-  losowo wybranych placówkach w województwie śląskim. W badaniu wykorzy
stano arkusz Diagnozy edukacyjnej dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę8, 
składający się z dwóch części. Pierwszej, służącej badaniu podstawowych wia
domości i umiejętności rozumowania, wypowiadania się oraz drugiej, pozwa
lającej ocenić: umiejętność analizy i syntezy wzrokowej, słuchowo-językowej, 
sprawności grafomotorycznej, przygotowania do nauki matematyki. W bada
niach wykorzystano wybrane zadania drugiej części testu, służące do oceny 
subtelnego różnicowania wzrokowego oraz słuchowego, umiejętności języko
wych i grafomotorycznych, które w dużej mierze decydują o jakości nabywania 
przez dziecko umiejętności szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem czyta
nia i pisania.

Wyniki badań
Wiadomości i umiejętności 6-latków, którzy przekraczają próg szkoły w du
żej mierze decydują o przebiegu dalszej edukacji dziecka oraz wystąpieniu

8 E. Tryzno, Diagnozy edukacyjnej dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę, Harmonia, Gdańsk 
2008.



trudności wynikających z nieprzyswojenia podstawowych wiadomości oraz 
nabycia określonych umiejętności stanowiących fundament szkolnego ucze
nia się. Przeprowadzone badania stanowią porównanie wyników uzyskanych 
przez badanych 6-latków uczących się w zerówkach zorganizowanych w przed
szkolach i oddziałach zerowych prowadzonych w szkołach.

Rozkład ilościowo-procentowy wyników uzyskanych przez badane dzieci 
uczące się w oddziałach zerowych przedszkolnych i szkolnych został przedsta
wiony w tabelach nr 1-4 i na wykresach nr 1-4.

W pierwszej części badania dokonano oceny analizy i syntezy wzrokowej.
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Tabela 1. Analiza i synteza wzrokowa badanych dzieci

Badane czynności

Zadania wykonane

samodzielnie 
i bezbłędnie

z pomocą na
uczyciela lub 
z drobnymi 
błędami

źle zrobione 
lub brak 
wykonania

Oddziały zerowe przedszkolne (N=72)

Układanie obrazka z ele
mentów oraz wyszukiwanie 
i zakreślanie identycznych 
znaków graficznych

58 80,5% 6 8,3% 8 11,1%

Rozpoznawanie liter druko
wanych wielkich i małych 54 75% 6 8,3% 12 16,6%

Wyszukiwanie części zgod
nych ze wzorem 27 37,5% 27 37,5% 18 25%

Odczytywanie wyrazów 
i dobieranie podpisów do 
obrazka

12 16,6% 48 66,6% 12 16,6%

Układanie wyrazów z liter 
i sylab, łączenie wyrazów 
z odpowiednimi obrazkami

12 16,6% 24 33,3% 36 50%

Odczytywanie par wyrazów 
i wskazywanie liter, który
mi się różnią

6 8,3% 32 44,4% 34 47,2%

Odczytywanie kilku zdań, 
udzielanie odpowiedzi 
na pytania

0 0% 38 52,7% 34 47,2%
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Badane czynności

Zadania wykonane

samodzielnie 
i bezbłędnie

z pomocą na
uczyciela lub 
z drobnymi 
błędami

źle zrobione 
lub brak 
wykonania

Oddziały zerowe szkolne (N=78)

Układanie obrazka z ele
mentów oraz wyszukiwanie 
i zakreślanie identycznych 
znaków graficznych

72 92,3% 4 5,1% 2 2,5%

Rozpoznawanie liter druko
wanych wielkich i małych 66 84,6% 12 15,3% 0 0%

Wyszukiwanie części zgod
nych ze wzorem 48 61,5% 26 33,3% 4 5,1%

Odczytywanie wyrazów 
i dobieranie podpisów do 
obrazka

56 71,7% 16 20,5% 6 7,7%

Układanie wyrazów z liter 
i sylab, łączenie wyrazów 
z odpowiednimi obrazkami

34 43,5% 40 51,2% 4 5,1%

Odczytywanie par wyrazów 
i wskazywanie liter, który
mi się różnią

26 33,3% 48 61,5% 4 5,1%

Odczytywanie kilku zdań, 
udzielanie odpowiedzi 
na pytania

2 2,5% 64 82% 4 5,1%

Źródło: badania własne

Pierwsze zadanie pozwalające na ocenę umiejętności analizy i syntezy wzro
kowej dotyczyło układania obrazka. W badanej grupie 6-latków -  58 (80,55%) 
dzieci uczących się w oddziałach zerowych przedszkolnych i 72 (92,3%) dzieci 
uczących się w oddziałach zerowych prowadzonych w szkole wykonało je bez
błędnie. To samo zadnie przez 6 (8,3%) dzieci uczących się w oddziałach zerowych 
przedszkolnych i 4 (5,1%) dzieci z oddziałów zerowych szkolnych zostało wykona
ne z pomocą nauczyciela lub popełniło drobne błędy. Natomiast 8 (11,1%) dzieci 
z uczących się w przedszkolu i 2 (2,5%) 6-latków z oddziałów zerowych prowa
dzonych w szkole wykonało to zadanie nieprawidłowo. Kolejne zadanie polegające
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■  Oddziały zerowe przedszkolne 
□  Oddziały zerowe szkolne

Wykres 1. Wyniki uzyskane z zadań oceniających analizę i syntezę wzrokową, wyko
nanych samodzielnie i bezbłędnie przez 6-latków uczących się w oddziałach zerowych 
przedszkolnych i szkolnych

Źródło: badania własne

na rozpoznawaniu liter drukowanych wielkich i małych w grupie 6-latków uczą
cych się w zerówce w przedszkolu przez 54 (75%) dzieci zostało wykonane bez
błędnie, 6 (8,3%) dzieci miało drobne problemy lub musiało skorzystać z pomocy 
nauczyciela i 12 (16,6%) dzieci nie potrafiło wykonać zadania. Z kolei w grupie 
prowadzonej w szkole 66 (84,6%) dzieci prawidłowo rozpoznaje litery drukowane 
wielkie i małe, a 12 (15,3%) wykonuje to zadanie, korzystając z pomocy nauczycie
la i czasami popełniając drobne błędy. W grupie badanych dzieci przedszkolnych 
27 (37,5%) prawidłowo poradziło sobie z wyszukiwaniem części zgodnych ze wzo
rem i tyle samo miało drobne trudności lub korzystało z pomocy nauczyciela, a 18 
(25%) nie potrafiło wykonać zadania. Natomiast w grupie zerowej prowadzonej 
w szkole 48 (61,5%) 6-latków wykonało to zadanie samodzielnie i bezbłędnie, 26 
(33,3%) dzieci skorzystało z pomocy nauczyciela, a 4 (5,1%) nie potrafiło wyko
nać zadania. Następne zadanie polegające na odczytywaniu wyrazów i dobiera
niu podpisów do obrazka przez 12 (16,6%) dzieci uczących się w przedszkolu i 56 
(71,7%) 6-latków z grupy zerowej prowadzonej w szkole zostało wykonane prawi
dłowo i bezbłędnie, 48 (66,6%) dzieci przedszkolnych i 16 (20,5%) dzieci szkolnych 
popełniło drobne błędy, 12 (16,6%) 6-latków uczących się w zerówce w przedszko
lu i 6 (7,7%) dzieci z oddziałów zerowych prowadzonych w szkole nie potrafiło



wykonać tego zadania. Kolejne zadanie polegające na układaniu wyrazów z liter 
i sylab oraz dobieraniu do nich odpowiednich obrazków zostało wykonane pra
widłowo przez 12 (16,6%) dzieci z grupy przedszkolnej i 34 (43,5%) dzieci z gru
py szkolnej, 24 (33,3%) dzieci uczących się w zerówce w przedszkolu i 40 (51,2%) 
6-latków uczących się w oddziałach zerowych prowadzonych w szkole skorzystało 
z pomocy nauczyciela lub popełniło drobne błędy. Trudności z wykonaniem tego 
zadania w grupie przedszkolnej miało 36 (50%) 6-latków i 4 (5,1%) dzieci uczących 
się w szkolnych oddziałach zerowych. W grupie badanych dzieci przedszkolnych 
6 (8,3%) prawidłowo poradziło sobie z odczytywaniem par wyrazów i wskazy
waniem liter różnicujących wyrazy, 32 (44,4%) 6-latków miało drobne trudności 
lub podczas wykonywania zadania korzystało z pomocy nauczyciela, a 34 (47,2%) 
nieprawidłowo odczytywało wyrazy. Natomiast w grupie zerowej prowadzonej 
w szkole 26 (33,3%) 6-latków wykonało to zadanie samodzielnie i bezbłędnie, 48 
(61,5%) dzieci skorzystało z pomocy nauczyciela, a 4 (5,1%) nie potrafiło wykonać 
zadania. Największe trudności przysporzyło badanym 6-latkom obu grup zada
nie polegające na odczytywaniu kilku zdań i odpowiadanie na pytania. W grupie 
przedszkolnej żadne dziecko nie wykonało tego zadania prawidłowo, 38 (52,7%) 
dzieci skorzystało z pomocy nauczyciela, a 34 (47,2%) 6-latków nie potrafiło prze
czytać zdań. W grupie szkolnej 2 (2,5%) dzieci przeczytało zdania i odpowiedziało 
na pytania bezbłędnie, 64 (82%) wykonało to zadanie popełniając drobne błędy, 
a 4 (5,1%) 6-latków nie potrafiło wykonać zadania.

Kolejny etap badań polegał na ocenie umiejętności słuchowo-językowych 
6-latków.
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Tabela 2. Umiejętności słuchowo-językowe badanych dzieci

Badane czynności

Zadania wykonane
samodzielnie 
i bezbłędnie

z pomocą na
uczyciela lub 
z drobnymi 
błędami

źle zrobione 
lub brak 
wykonania

Oddziały zerowe przedszkolne (N=72)
Wyodrębnianie i liczenie 
wyrazów w zdaniu 48 66,6% 21 29,1% 3 4,1%

Synteza sylabowa wyrazów 44 61,1% 6 8,3% 12 16,6%
Analiza sylabowa wyrazów 44 61,1% 6 8,3% 12 16,6%
Różnicowanie fonemów 
w parach wyrazów 51 70,8% 15 20,8% 6 8,3%

Synteza głoskowa wyrazów 12 16,6% 33 45,8% 27 37,5%
Analiza głoskowa wyrazów 12 16,6% 28 38,8% 32 44,4%
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Badane czynności

Zadania wykonane
samodzielnie 
i bezbłędnie

z pomocą na
uczyciela lub 
z drobnymi 
błędami

źle zrobione 
lub brak 
wykonania

Oddziały zerowe szkolne (N=78)
Wyodrębnianie i liczenie 
wyrazów w zdaniu 61 78,2% 14 17,9% 3 3,8%

Synteza sylabowa wyrazów 60 76,9% 4 5,1% 14 17,9%
Analiza sylabowa wyrazów 64 82% 8 10,2% 6 7,7%
Różnicowanie fonemów 
w parach wyrazów 56 71,7% 16 20,5% 6 7,7%

Synteza głoskowa wyrazów 38 48,7% 32 41% 8 10,2%
Analiza głoskowa wyrazów 36 46,1% 28 35,8% 14 17,9%

Źródło: badania własne

■  Oddziały zerowe przedszkolne 
□  Oddziały zerowe szkolne

Wykres 2. Wyniki uzyskane z zadań oceniających umiejętności słuchowo-językowe, 
wykonanych samodzielnie i bezbłędnie przez 6-latków uczących się w oddziałach ze
rowych przedszkolnych i szkolnych

Ź r ó d ł o :  b a d a n ia  w ła s n e



W kolejnej części testu znalazły się zadania, które umożliwiły ocenę umie
jętności słuchowo-językowych badanych dzieci. Pierwsze zadanie polegało 
na wyodrębnianiu i liczeniu wyrazów w zdaniu. W grupie przedszkolnej zero
wej zadanie to zostało prawidłowo i samodzielnie wykonane przez 48 (66,6%) 
dzieci, natomiast w grupie zerowej szkolnej przez 61 (78,2%) dzieci. Z pomocy 
nauczyciela lub z drobnymi błędami zadanie zostało wykonane przez 21 (29,1%) 
dzieci przedszkolnych i 14 (17,9%) 6-latków uczących się w zerowych oddzia
łach szkolnych. W jednej i drugiej grupie tyle samo uczniów miało trudności 
z wykonaniem tego zadania -  3 (4,1%) dzieci przedszkolnych i 3 (3,8%) dzieci 
uczących się w oddziałach szkolnych. Następne zadanie polegało na syntezie 
sylabowej 3 wyrazów -  44 (61,1%) badanych przedszkolaków nie miało żadnych 
problemów z wykonaniem tego ćwiczenia, 6 (8,3%) dzieci wykonało to zada
nie, korzystając z pomocy nauczyciela, natomiast 12 (16,6%) 6-latków z grupy 
zerowej przedszkolnej nie potrafiło wykonać tego zadania. W grupie zerowej 
szkolnej 60 (76,9%) dzieci bezbłędnie dokonało syntezy wyrazów, 4 (5,1%) sko
rzystało z pomocy nauczyciela i 14 (17,9%) badanych 6-latków wykonało zada
nie, popełniając dyskwalifikujące błędy. Kolejne zadanie służyło ocenie analizy 
sylabowej wyrazów dwu-, trzy- i czterosylabowych. W grupie 6-latków z od
działów zerowych przedszkolnych 44 (61,1%) badanych bezbłędnie wykonało 
to ćwiczenie, 6 (8,3%) dzieci popełniło drobne błędy, natomiast 12 (16,6%) nie 
potrafiło wykonać tego zadania. W grupie dzieci uczęszczających do oddziałów 
zerowych przy szkole 64 (82%) badanych wykonało to zadanie bezbłędnie i sa
modzielnie, 8 (10,2%) z pomocą nauczyciela, a 6 (7,7%) dzieci nie potrafiło do
konać analizy wyrazów. Następne zadanie polegało na różnicowaniu fonemów 
w parach wyrazów, zadaniem dziecka było określenie czy usłyszane wyrazy są 
takie same, czy różne. W grupie przedszkolnej 51 (70,8%) badanych 6-latków 
wykonało to zadanie bezbłędnie, 15 (20,8%) badanych skorzystało z pomocy 
nauczyciela lub popełniło drobne błędy, a 6 (8,3%) dzieci nie potrafiło określić 
czy wyrazy są takie same czy różne. Natomiast w grupie szkolnej 56 (71,7%) 
6-latków bezbłędnie poradziło sobie z różnicowaniem fonemów, 16 (20,5%) 
dzieci skorzystało z pomocy nauczyciela i 6 (7,7%) wykonało zadanie, popeł
niając liczne błędy. Kolejne zadanie, polegające na dokonaniu syntezy głosko
wej wyrazów, zostało wykonane bezbłędnie przez 12 (16,6%) 6-latków uczących 
się w oddziałach zerowych przedszkolnych oraz 38 (48,7%) dzieci uczących się 
w szkolnych oddziałach zerowych. Wykonując to ćwiczenie, z pomocy nauczy
ciela skorzystało lub drobne błędy w trakcie realizacji popełniło 33 (45,8%) ba
danych uczących się w przedszkolu i 32 (41%) 6-latków z oddziałów zerowych 
szkolnych. Z tym rodzajem zadania nie poradziło sobie 27 (37,5%) 6-latków 
uczących się w oddziałach zerowych przedszkolnych i 8 (10,2%) dzieci 6-letnich 
uczących się w oddziałach szkolnych. Ostatnie zadanie pozwalające na ocenę 
umiejętności słuchowo-językowych polegało na dokonaniu analizy wyrazów

182 | DR JOANNA SKIBSKA



trzy-, cztero- i pięciogłoskowych. W grupie 6-latków z oddziałów przedszkol
nych bezbłędnie poradziło sobie 12 (16,6%) dzieci, 28 (38,8%) badanych skorzy
stało z pomocy nauczyciela lub popełniło drobne błędy, a 32 (44,4%) dzieci nie 
potrafiło wykonać tego zadania. Z kolei w grupie dzieci z oddziałów zerowych 
szkolnych 36 (46,1%) 6-latków prawidłowo wykonało to ćwiczenie, 28 (35,8%) 
popełniło drobne błędy a 14 (17,9%) nie potrafiło wykonać tego zadania.

Następnie przeprowadzono badanie sprawności grafomotorycznej 6-latków. 
Wyniki przedstawiono w poniżesz tabeli oraz na wykresie.
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Tabela 3. Sprawność grafomotoryczna

Badane czynności

Zadania wykonane

samodzielnie 
i bezbłędnie

z pomocą na
uczyciela lub 
z drobnymi 
błędami

źle zrobione 
lub brak 
wykonania

Oddziały zerowe przedszkolne (N=72)

Łączenie punktów wg wzoru 42 58,3% 27 37,5% 3 4,1%

Prawidłowy chwyt nożyczek 
i ciecie kartki wzdłuż linii 32 41% 28 38,8% 12 16,6%

Rysowanie znaków litero- 
podobnych 6 8,3% 39 54,1% 27 37,5%

Odtwarzanie wzorów 
i kolorowanie ich zgodnie 
z przyjętym porządkiem

39 54,1% 31 43% 2 2,7%

Oddziały zerowe szkolne (N=78)

Łączenie punktów wg wzoru 52 72,2% 20 25,6% 4 5,1%

Prawidłowy chwyt nożyczek 
i ciecie kartki wzdłuż linii 54 69,2% 18 23,1% 6 7,7%

Rysowanie znaków litero- 
podobnych 48 61,5% 17 21,8% 13 16,6%

Odtwarzanie wzorów 
i kolorowanie ich zgodnie 
z przyjętym porządkiem

56 71,7% 18 23,1% 4 5,1%

Ź r ó d ł o :  b a d a n ia  w ła s n e
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■  Oddziały zerowe przedszkolne 
□  Oddziały zerowe szkolne

Łączenie puntów Prawidłowy chwyt Rysowanie znaków Odtwarzanie wzorów
wg wzoru nożyczek i cięcie literopodobnych i kolorowanie ich

kartki wzdłuż linii zgodnie z przyjętym
porządkiem

Wykres 3. Porównanie wyników uzyskanych z zadań oceniających sprawność grafo- 
motoryczną, wykonanych samodzielnie i bezbłędnie przez 6-latków uczących się w od
działach zerowych przedszkolnych i szkolnych

Źródło: badania własne

Kolejna grupa zadań pozwoliła na ocenę sprawności grafomotorycznych. 
Pierwsze ćwiczenie polegało na połączeniu punktów wg wzoru. W badanej gru
pie przedszkolnej 42 (58,3%) 6-latków wykonało to zadanie bezbłędnie i samo
dzielnie, 27 (37,5%) dzieci popełniło drobne błędy i 3 (4,1%) dzieci wykonało to 
zadanie źle. Natomiast w grupie 6-latków uczących się w szkolnych oddziałach 
zerowych 52 (72,2%) dzieci nie miało problemów z wykonaniem tego zadania, 
20 (25,6%) badanych korzystało ze wskazówek nauczyciela, a 4 (5,1%) dzieci nie 
potrafiło wykonać ćwiczenia prawidłowo. Następne zadanie polegało na cięciu 
kartki wzdłuż wyznaczonej linii oraz prawidłowym trzymaniu nożyczek. 32 (41%) 
dzieci z oddziałów zerowych przedszkolnych oraz 54 (69,2%) dzieci z oddziałów 
zerowych szkolnych nie miało większych problemów z wykonaniem tego zadania. 
W grupie badanych 6-latków -  28 (38,8%) dzieci przedszkolnych oraz 18 (23,1%) 
dzieci z szkolnych oddziałów zerowych wykonało to zadanie, korzystając z pomo
cy nauczyciela, natomiast 12 (16,6%) dzieci z przedszkolnych oddziałów zerowych
i 6 (7,7%) dzieci uczących się w szkolnych oddziałach zerowych nie potrafiło wy
konać tego zadania prawidłowo. Kolejne zadanie polegało na kreśleniu znaków li
teropodobnych w sposób precyzyjny i bez odrywania ręki, jednocześnie mieszcząc 
się w liniaturze. Z prawidłową realizacją zadania poradziło sobie 6 (8,3%) dzieci 
z grupy przedszkolnej i 48 (61,5%) 6-latków uczących się w szkolnych oddziałach



zerowych. Drobne błędy popełniło 39 (54,1%) badanych przedszkolaków oraz 17 
(21,8%) dzieci z grup szkolnych. Nieprawidłowo zadanie zostało wykonane przez 
27 (37,5%) badanych 6-latków z grup przedszkolnych i 13 (16,6%) grup szkolnych. 
Ostatnie zadanie polegało na odtwarzaniu wzorów i kolorowaniu ich zgodnie z in
strukcją. Z jego wykonaniem kłopotów nie miało 39 (54,1%) dzieci z zerowej grupy 
przedszkolnej i 56 (71,7%) dzieci z zerowej grupy szkolnej. Z pomocą nauczyciela 
zadanie wykonało 31 (43%) badanych przedszkolaków oraz 18 (23,1%) 6-latków 
z zerowych oddziałów szkolnych. Trudności z wykonaniem tego zadania miało
2 (2,7%) dzieci z grup przedszkolnych i 4 (5,1%) z oddziałów szkolnych.
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Wnioski
Wyniki przeprowadzonej analizy pozwalają wysunąć następujące wnioski do
tyczące poziomu wiadomości i umiejętności badanych dzieci:

1. Badane 6-latki uczęszczające do oddziałów zerowych w szkole w zakresie 
analizy i syntezy wzrokowej uzyskały lepsze wyniki niż badane dzieci z ze
rowych oddziałów przedszkolnych. Szczególnie znaczne różnice wystąpiły 
na poziomie niektórych zadań oceniających poziom czytania. O 55,1% bada
nych dzieci uczących się w szkolnych oddziałach zerowych uzyskało lepsze 
wyniki w zakresie odczytywanie wyrazów i dobierania podpisów do obraz
ka; o 26,9% badanej grupy osiągnęło lepsze wyniki w układaniu wyrazów 
z liter i sylab zapisanych w zmienionej kolejności i połączeniu utworzonych 
słów z odpowiednimi obrazkami oraz o 25% dzieci lepiej radziło sobie z od
czytywaniem par wyrazów i wskazywaniem liter, którymi się różnią.

2. Wyniki uzyskane przez dzieci w zakresie umiejętności słuchowo-języko- 
wych w obu badanych grup są porównywalne, z wyjątkiem zadań ocenia
jących syntezę i analizę głoskową wyrazów. W tym zakresie dzieci uczące 
się w zerowych oddziałach szkolnych w 30,5% uzyskały lepsze wyniki niż 
badane 6-latki uczące się w zerowych oddziałach przedszkolnych.

3. W badanej grupie 6-latków w zakresie sprawności grafomotorycznej wy
stąpiły znaczne różnice w przypadku oceny dwóch umiejętności. Dzieci 
uczące się w szkolnych oddziałach zerowych uzyskały w 28,2% lepsze wy
niki w zakresie prawidłowego chwytu nożyczek i posługiwania się nimi 
oraz w 53,2% lepiej poradziły sobie z kreśleniem znaków literopodobnych.

Konkluzja
Przeprowadzone badania zwracają uwagę na różnice występujące pomiędzy ba
danymi grupami. Należałoby zastanowić się nad tym czy są one podyktowane



kwestiami rozwojowymi 6-latków, czy wynikają z organizacji przestrzeni edu
kacyjnej i celowości podejmowanych działań przez podmioty w niej funkcjonu
jące? Jednak chcąc odpowiedzieć na te pytania, należałoby dokonać pogłębio
nej diagnozy oraz szczegółowej obserwacji badanych grup, by móc dookreślić 
przyczyny występujących znacznych różnic pomiędzy badanymi dziećmi uczą
cymi się w zerowych oddziałach przedszkolnych, a zerowymi oddziałami zor
ganizowanymi w szkole.

Bez względu na przestrzeń, w której dziecko zdobywa nowe doświadcze
nia i umiejętności, istotne jest abyśmy odkrywali drzemiący w nim potencjał
i wskazywali drogi, na których może go wykorzystywać i podejmować aktyw
ności sprzyjające jego edukacji dla rozwoju. Warunkiem koniecznym realizacji 
powyższego jest otwartość i kreatywne spojrzenie nauczyciela na ucznia, który 
jako przewodnik powinien prowadzić dziecko po zawiłych drogach zdobywania 
wiedzy i umiejętności w taki sposób, by mogło ono odnosić sukcesy na różnych 
płaszczyznach życia.
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