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Wprowadzenie
Początkowe lata życia dziecka stanowią fundament, od którego zależy dalszy 
jego rozwój, albowiem jest to okres kształtowania możliwości poznawczych 
i wrodzonych zdolności. Wczesne pobudzanie i stymulowanie rozwoju inte- 
lektualno-społecznego dziecka daje najlepsze i obserwowane efekty eduka
cyjne nie tylko w przedszkolu i szkole, ale także w codziennym życiu. Tym 
samym umożliwia specjalistom (nauczycielom) przeprowadzenie wczesnej 
diagnozy (oceny możliwości poznawczych dziecka) oraz dostrzeżenie ewentu
alnych nieprawidłowości. Chodzi bowiem o to, aby od najmłodszych lat móc 
dostarczać dziecku bodźców angażujących te obszary umysłu, które są od
powiedzialne za jego prawidłowe funkcjonowanie w różnych przestrzeniach
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życia, oraz niwelować dysharmonie rozwojowe, które w przyszłości mogą 
mieć wpływ na doświadczanie trudności w nauce.

Patrząc na przedszkole i klasy edukacji wczesnoszkolnej jako na prze- 
strzeń, w której zachodzą najistotniejsze zmiany w rozwoju małego dziecka, 
należy podjąć działania pozwalające na rozpoczęcie merytorycznej współpra
cy między pracownikami tych dwóch placówek. Dzięki temu możliwa stanie 
się wymiana wiedzy o dziecku oraz podjęcie kroków optymalizujących i po
prawiających jakość edukacji dziecka 6-letniego na poziomie szkoły, które od 
2014 r. zostanie objęte obowiązkiem szkolnym.

Sześciolatek w szkole -  obowiązek szkolny 
oraz wymagania programowe

11 października 2013 r. podpisana została nowelizacja Ustawy o systemie 
oświaty1, tzw. ustawa sześciolatkowa, dotycząca regulacji związanych z ob
jęciem obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Zgodnie z tą Ustawą 
1 września 2014 r. wszystkie 6-latki zostaną objęte obowiązkiem szkolnym. 
Wprowadzone zmiany polegają m.in. na2:

1) ograniczeniu od września 2014 r. liczebności klas I do 25 uczniów;
2) w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 w szkołach, gdzie utworzo

nych będzie więcej niż jeden oddział klasy I, dzieci będą dobierane do 
poszczególnych oddziałów klasowych wg wieku, począwszy od najmłod
szych;

3) od września 2014 r.:
-obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) 

oraz dzieci 6-letnie urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca
2008 r.;

-  realizację obowiązku szkolnego za zgodą rodziców/opiekunów praw
nych będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 
1 lipca do 31 grudnia 2008 r.;

-  spełnianie obowiązku szkolnego za zgodą rodziców/opiekunów praw
nych będą mogły rozpocząć również dzieci 5-letnie (tzn. urodzone 
w 2009), jednak ostateczna decyzja należeć będzie do dyrektora szkoły 
po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

4) we wrześniu 2015 r.:
-  obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie urodzone w okresie od 1 lip

ca do 31 grudnia 2008 r. oraz 6-latki -  wszystkie dzieci z rocznika 2009.

1 Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dn. 
19 marca 2009 r., Dz. U. 2009, Nr 56, poz. 458.

2 Tamże.
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Zmiany w Ustawie o systemie oświaty zobowiązały placówki przedszkol
ne i szkolne do zagwarantowania edukacji 6-latkom w tzw. klasach zerowych 
oraz zapewnienia kształcenia wszystkim 5-latkom w przedszkolach. Dlatego 
jednym z ważniejszych celów edukacji przedszkolnej stało się wspieranie dzie
ci w rozwoju umysłowym, aby mogły osiągnąć pełną gotowość szkolną. Nato
miast celem edukacji wczesnoszkolnej3 jest wspomaganie dziecka w rozwoju 
intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycz
nym. Jednocześnie dąży się do ukształtowania systemu wiadomości i umie
jętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia 
sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV- 
-VI szkoły podstawowej. Treści nauczania wskazane w podstawie programo
wej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zostały ułożone 
spiralnie, aby mogły być wielokrotnie powtarzane, rozszerzane i pogłębiane. 
Widać to w poniższym zestawieniu wybranych treści edukacji polonistycznej 
i matematycznej4.

1. W zakresie umiejętności czytania i pisania
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w klasie I:
-  rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków 

oraz często stosowanych (np. w przedszkolu, na ulicy czy dworcu) 
oznaczeń i symboli;

-  układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy i wyrazy na sylaby; wy
odrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

-  interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pi
sania;

-  słucha np. opowiadań czy baśni i rozmawia o nich; interesuje się książ
kami.

Dziecko kończące I klasę szkoły podstawowej:
-rozum ie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje 

uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, zna 
wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty;

-  pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę 
i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii), posługuje 
się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie;

-  interesuje się książkami i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych 
utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy), w miarę swoich możliwości 
czyta lektury wskazane przez nauczyciela, korzysta z pakietów eduka-

3 Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny: klasy I-III [w:] Pod
stawa programowa z komentarzami. Edukacja przedszkolna i wczesno szkolna, t. 1, MEN, 
Warszawa 2009, s. 39; Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2008 r. w spra
wie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w po
szczególnych typach szkół, Dz. U. 2009, Nr 4, poz. 17.

4 Podstawa programowa z komentarzami..., dz. cyt., s. 21-22, 40-44.
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cyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomoćy dydaktycznych) pod 
kierunkiem nauczyciela.

Dziecko kończące III klasę szkoły podstawowej:
-  czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyj

nym i wyciąga z nich wnioski;
-  wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz w miarę możliwości 

korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na 
I etapie edukacyjnym;

-tw orzy wypowiedź w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypo
wiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie;

-  dostrzega różnicę między literą i głoską, dzieli wyrazy na sylaby, od
dziela wyrazy w zdaniu i zdania w tekście;

-  pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o po
prawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;

-  przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu;
-przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa przez 

kontakt z dziełami literackimi;
-  czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i inter

pretacji;
-  ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane 

przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na 
ich temat.

2. W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w klasie I:
-  liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
-wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie licze

niem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych.
Dziecko kończące I klasę szkoły podstawowej:
-  sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego syste

mu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także 
wspak (zakres do 20);

-  zapisuje liczby cyframi (zakres do 10);
-wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami 

lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach;
-  sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te 

działania;
-  radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie 

wymaga dodawania lub odejmowania;
-  zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w kon

kretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań.
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Dziecko kończące III klasę szkoły podstawowej:
-  liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej licz

by w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
-  zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
-  dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pi

semnych);
-  sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
-  rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci 

okienka;
-  rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działa

nia (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywa
nia ilorazowego).

3. W zakresie pomiaru
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w klasie I:
-  wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: 

krokami, stopa za stopą;
-z n a  stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy 

w roku.
Dziecko kończące I klasę szkoły podstawowej:
-  mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiek

tów;
-  potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe i lżejsze; wie, 

że towar w sklepie jest pakowany wg wagi;
-  odmierza płyny kubkiem i miarką litrową;
-  nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy 

kalendarz i potrafi zeń korzystać;
-  rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, jaki pozwala mu oriento

wać się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków.
Dziecko kończące III klasę szkoły podstawowej:
-  mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości; posługuje się jednostkami: 

milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych 
miar;

-  waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, 
gram; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar;

-odm ierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, 
ćwierć litra;

-  podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porząd
kuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytu
acjach życiowych;

-odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- i 24-godzinnym, 
wyświetlających cyfry i ze wskazówkami;

-posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; 
wykonuje proste obliczenia zegarowe.
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Jak wynika z powyższego porównania, treści programowe zostały tak za
planowane, aby stanowiły ciągłość tego, co zostało zapoczątkowane w przed
szkolu, i były kontynuowane w kolejnych latach edukacji wczesnoszkolnej. 
Dlatego tak ważne jest, żeby nauczyciele w przedszkolu i klas I-III znali pod
stawy programowe wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 
oraz prowadzili systematyczną obserwację i analizę aktywności dzieci, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości poznawczych. 
E. Gruszczyk-Kolczyńska5 podkreśla, że wczesną diagnozę gotowości do pod
jęcia nauki w klasie I należy rozpocząć we wrześniu i zakończyć na początku 
drugiej połowy roku szkolnego, co pozwoli na podjęcie działań kompensa
cyjnych. Takie rozwiązanie -  analiza dojrzałości przedszkolnej -  umożliwi 
również podjęcie ostatecznej decyzji o rozpoczęciu edukacji przez dziecko 
6-letnie w klasie I nie tylko ze względów metrykalnych, ale przede wszystkim 
ze względów rozwojowych.

Specyfika rozwoju poznawczego dziecka ó-ietniego
Grupa 6-latków jest tak samo różnorodna pod względem rozwojowym jak 
grupa 7-latków i charakteryzuje się określonymi możliwościami poznawczymi 
typowymi dla tego wieku6.

1. Spostrzeganie:
-całościowe i globalne spostrzeganie przedmiotów (synkretyzm spo

strzegania) -  dziecko ma trudność z percypowaniem składowych zło
żonych obiektów i zjawisk; jednak gdy obserwacji towarzyszą emocje, 
dziecko może spostrzegać przedmioty w sposób dokładny;

-  wzorce złożone mogą być odtwarzane przez dziecko w formie znie
kształconej, uproszczonej;

-  dziecko jest przekonane o widzeniu świata przez innych obserwato
rów w ten sam sposób, jak ono go spostrzega (egocentryzm spostrze
żeniowy);

-  spostrzeżeniom towarzyszy intencja -  dziecko zaczyna spostrzegać 
coraz więcej szczegółów, z trudnością jednak łączy je jeszcze w logicz
ną całość;

5 E. Gruszczyk-Kolczyńska, Komentarz do podstawy programowej wychowania przedszkol
nego [w:] Podstawa programowa z komentarzami..., dz. cyt., s. 32-33.

6 E.A. Bajcar, P. Bąbel, Dojrzałość dzieci sześcioletnich w zakresie rozwoju poznawczego [w:] 
J. Karczewska, M. Kwaśniewska (red.), Dziecko sześcioletnie w szkole, Wyd. Pedagogiczne 
ZNP, Kielce 2009, s. 48-55; M. Kielar-Turska, Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny [w:] 
B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwojowa człowieka. Charakterysty
ka okresów życia człowieka, WN PWN, Warszawa 2003, s. 85-97.
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-  po 6 r.ż. wzrasta zdolność różnicowania odcieni barw oraz wysokości 
dźwięków i rozpoznawania melodii;

-  zmiana w zakresie zdolności rozpoznawania i odtwarzania figur oraz 
liter -  dziecko nadal jednak charakteryzuje się trudnościami w zakresie 
rozpoznawania liter podobnych, w tym różnie ułożonych w przestrzeni.

2. Myślenie:
- w  tym okresie myślenie jest uwarunkowane działaniami podejmo

wanymi przez dziecko oraz jego spostrzeganiem, ze szczególnym 
uwzględnieniem dominacji percepcji nad myśleniem -  dziecko skupia 
się szczególnie nad tym, co przykuwa jego wzrok (centracja), jednak 
stopniowo dochodzi do decentracji;

-  zanika dominacja spostrzegania nad myśleniem, co ułatwia zrozumie
nie pojęcia stałości;

-rozw ija się i ugruntowuje odwracalność operacji umysłowych -  od 
szczegółu do ogółu i od ogółu do szczegółu; dziecko coraz lepiej radzi 
sobie z odtworzeniem procesu rozumowania;

-  kształtuje się i rozwija rozumowanie przekształceniowe -  dziecko za
czyna dostrzegać zmiany przyczynowo-skutkowe;

-  rozumienie pojęcia stałości -  dziecko coraz lepiej rozumie, że mimo 
zmian wyglądu substancji nie zmienia się jej masa i ilość;

-  dochodzi do wyzwolenia z egocentryzmu myślowego -  dziecko zaczy
na dostrzegać różnice między myśleniem swoim a rówieśników;

-  rozwój funkcji symbolicznych -  dziecko często w sposób świadomy 
wykorzystuje rzeczywisty przedmiot, przypisując mu funkcję innego 
przedmiotu (np. krzesła ustawione w rzędzie pełnią funkcję pociągu); 
w zabawie stosuje odroczone naśladownictwo oraz sięga po wyobra
żenia i fantazje;

-tw orzenie wewnętrznych reprezentacji przedmiotów oraz zdarzeń 
tzw. obrazów umysłowych -  dziecko stopniowo uwalnia się od działa
nia na rzeczywistych przedmiotach;

-stosowanie dwóch rodzajów czynności umysłowych: szeregowania 
i klasyfikowania; dziecko potrafi porównywać i różnicować obiekty;

-  spostrzeganie zjawisk w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym;
-  zdolność rozwijania tzw. teorii umysłu -  dziecko zaczyna rozumieć, 

że nie można przewidywać zachowań wyłącznie na podstawie obser
wacji oderwanych od przekonań i pragnień drugiej osoby.

3. Uwaga:
-  wzrost podzielności -  dziecko ma możliwość koncentrowania się na 

więcej niż jednym bodźcu;
-  kształtowanie uwagi dowolnej -  dziecko potrafi kontrolować kierowa

nie uwagi na określone bodźce.
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4. Pamięć:
-  zachodzi zmiana jakościowa pamięci z mimowolnej na dowolną -  dziec

ko w sposób świadomy zapamiętuje i odtwarza określony materiał;
-  wzrasta trwałość pamięci, szczególnie gdy dziecko w czasie przyswa

jania nowych treści może być aktywne (np. w zabawie), a ich zapamię
taniu towarzyszą emocje;

-w zrasta pojemność pamięci -  dziecko jest w stanie odtworzyć szereg 
sześciu słów.

5. Język:
-  intensywny rozwój umiejętności językowych i bogacenie słownictwa;
-  posiada umiejętność budowania zdań złożonych;
-  mowa służy komunikowaniu się z innymi osobami;
-  może występować mówienie do siebie.

Powyższa charakterystyka możliwości poznawczych dziecka 6-letniego 
wskazuje na znaczną jego specyfikę oraz przełomowość, co wynika przede 
wszystkim z intensywnego rozwoju procesów spostrzegania, myślenia, uwagi, 
pamięci i języka oraz ze zdobywania informacji i nabywania doświadczenia 
w wyniku swobodnego uczenia się. Typowy 6-latek ma naturalną ciekawość 
świata i chętnie uczy się nowych rzeczy przez działanie i zabawę. Ma ogromną 
potrzebę ruchu, dlatego charakteryzuje się dużą potrzebą aktywności własnej, 
a w różnych sytuacjach reaguje bardzo emocjonalnie.

Ponieważ zmiany rozwojowe zachodzące w dziecku 6-letnim są bardzo 
ważne dla jego szkolnego funkcjonowania oraz realizowania wymagań stawia
nych przez szkołę, należy podjąć kroki pozwalające na wysunięcie stwierdze
nia dotyczącego gotowości do realizowania obowiązku szkolnego. L. Wiatrow- 
ska podkreśla, że gotowość szkolna obejmuje szeroki kontekst uwarunkowań 
rozwojowych dziecka oraz mieści w sobie wiele rodzajów jego dojrzałości, 
rozumianych jako predyspozycje do wykonywania poszczególnych zadań ży
ciowych: „Chcąc być gotowym do podjęcia życiowych wyzwań, trzeba doj
rzeć w wielu zakresach pod wpływem działań rozwojowych natury, własnych 
i środowiska”7. O gotowości dziecka do przekroczenia progu szkoły decydo
wać będzie jego dojrzałość w kilku aspektach rozwojowych, szczególnie tych, 
które bezpośrednio decydują o poziomie i jakości uczenia szkolnego. Wśród 
najistotniejszych należy wymienić8:

1) rozwój emocjonalno-motywacyjny, czyli odpowiednia reakcja emocjo
nalna na działający bodziec, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, samo
dzielność, nastawienie i motywacja do nauki, nawiązywanie i podtrzy
mywanie kontaktów interpersonalnych;

7 L. Wiatrowska, Dylematy wokół podstawowych pojęć [w:] L. Wiatrowska, H. Dmochowska 
(red.), Dziecko u progu szkoły. Dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki, Impuls, 
Kraków 2013, s. 14.

8 M. Ledzińska, E. Czerniawska, Psychologia nauczania, WN PWN, Warszawa 2011, s. 136.
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2) rozwój słownikowo-pojęciowy, tzn. posiadanie odpowiedniego zasobu 
słownika i posługiwanie się nim, formułowanie wniosków i uogólnień, 
dokonywanie klasyfikacji, znajomość znaków i symboli graficznych oraz 
posługiwanie się nimi;

3) rozwój psychomotoryczny, na który składają się: ogólna sprawność fi
zyczna, sprawność dłoni i palców ręki, percepcja wzrokowo-słuchowa, 
artykulacja, koncentracja uwagi, pamięć, orientacja przestrzenna i late- 
ralizacja oraz koordynacja powyższych funkcji.

E. Wysocka9 wskazuje, że dojrzałość szkolna stanowi zespół cech jednost
kowych uwarunkowanych procesami dojrzewania i jest wynikiem interakcji 
między przygotowanym do podjęcia nauki szkolnej dzieckiem, środowiskiem 
rodzinnym i wychowaniem przedszkolnym. Takie ujęcie determinuje postrze
ganie gotowości szkolnej jako procesu zależnego od doświadczeń życiowych 
dziecka oraz rezultatów podejmowanych przez nie aktywności.

Rola szkoły i nauczyciela w pracy z uczniem ó-letnim
Szkoła w trosce o najmłodszych uczniów powinna zagwarantować dziecku 
6-letniemu warunki opieki i edukacji najbardziej zbliżone do warunków pa
nujących na terenie przedszkola. Początkowa praca z dzieckiem powinna za
łożyć tzw. okres adaptacyjny, który ma umożliwić dziecku łagodne i przyjazne 
przejście z przedszkola do szkoły. Czas pracy i intensywność zajęć oraz zapla
nowanie przerw śródlekcyjnych w danym dniu powinny być dostosowane do 
potrzeb i możliwości dzieci. Szkoła musi także zagwarantować dziecku opiekę 
świetlicową oraz bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Natomiast nauczyciel, pracując z uczniem 6-letnim, musi pamiętać o aspek
tach rozwojowych typowych dla tego wieku, albowiem będą one w znacznym 
stopniu wyznaczać i wpływać na sposób szkolnego funkcjonowania dziec
ka, zwłaszcza w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności oraz pokonywa
nia trudności edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów 
społeczno-emocjonalnych. Dlatego nauczyciel w pracy z uczniem 6-letnim 
powinien indywidualizować proces nauczania i wychowania, a stosując ocenę 
opisową, wskazywać to, co uczeń potrafi, ale również informować rodziców/ 
opiekunów prawnych o tych przestrzeniach edukacyjnych, które przysparzają 
dziecku trudności, co może wynikać z jego zidentyfikowanych mocnych i sła
bych stron oraz warunków środowiskowych, w których wzrasta.

9 E. Wysocka, Diagnoza dojrzałości szkolnej jako podstawa prognozy funkcjonowania dziec
ka w sytuacji szkolnej [w:] E. Jarosz, E. Wysocka (red.), Diagnoza psychopedagogiczna -  
podstawowe problemy i rozwiązania, Żak, Warszawa 2006, s. 188.



Część III. Transjresje w edukacji wczesnoszkolnej

Dlatego fundament pracy z uczniem 6-letnim powinny stanowić następu
jące wskazania:

1) realizacja zadań wynikających z podstawy programowej,
2) stosowanie indywidualizacji wynikającej ze specyficznych możliwości 

poznawczych dziecka 6-letniego,
3) dostosowanie wykonywanych zadań do psychofizycznych możliwości 

rozwojowych dziecka 6-letniego,
4) wykonywanie różnorodnych oraz urozmaiconych ćwiczeń zachęcają

cych i motywujących małe dziecko do aktywności własnej,
5) kształtowanie i wdrażanie do samodzielności oraz poszukiwania no

wych rozwiązań,
6) unikanie schematyzmu w poszukiwaniu rozwiązań i umożliwianie dzie

cku dochodzenia do wiedzy różnymi drogami,
7) stosowanie nauki przez ruch i zabawę,
8) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań ucznia,
9) stymulowanie funkcji poznawczych słabiej rozwiniętych,

10) danie 6-latkowi sposobności do kształtowania odporności emocjonalnej,
11) umożliwienie dziecku doświadczania sukcesów i porażek,
12) zapewnianie rozwoju społecznego przez wdrażanie do zachowań spo

łecznie akceptowanych.

Konkluzja
Edukacja przedszkolna to bardzo ważny etap w rozwoju małego dziecka, sta
nowiący podbudowę i wyznaczający jakość kontynuacji tej edukacji w szko
le. Jest kluczem do sukcesu na dalszej drodze edukacyjnej dziecka, ponieważ 
właśnie w przedszkolu rozwija ono podstawowe umiejętności, uczy się no
wych wiadomości oraz kształtuje niezbędne kompetencje odpowiadające wy
maganiom stawianym przez szkołę.

Edukacja dziecka w przedszkolu daje początek edukacji w klasach młod
szych, co jest obserwowalne i odzwierciedla analiza wybranych treści nowej 
podstawy programowej. Jednak o poziomie i jakości realizacji tych treści 
w szkole decyduje poziom rozwoju dziecka 6-letniego, jego możliwości po
znawcze, wsparcie, które otrzymuje w środowisku rodzinnym, przygotowanie 
dziecka w przedszkolu oraz nauczyciel z nim pracujący, gdyż od jego kwalifi
kacji, kompetencji i predyspozycji zależy pozytywny rozwój 6-letniego ucznia.

Abstract: The following text presents assumptions embraced in the regula
tion on the compulsory education, according to which in 2014 six years old 
children should start school education. The author discusses the calendar of 
the introduced changes and makes a comparative analysis of selected con-
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tents of the teaching curriculum, which should be acquired by a child finish
ing preschool education as well as a child graduating first and third grade of 
a primary school. She indicates their permanence and continuity on particular 
stages of the education of a small child. Furthermore, the article characterizes 
the specifics of the cognitive development of a six years old child, and draws 
attention to the role performed by school and a teacher in the work with six 
years old pupils, with special emphasis on carrying out the evaluation of the 
preschool maturity and the school readiness of children.
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