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Dzień dobry, witam wszystkich rodziców! 

 

Ponieważ planowane warsztaty dla rodziców nie mogą na razie odbyć się, chciałabym 

podzielić się przemyśleniami na temat tzw. gotowości szkolnej. Mam również nadzieję  

na informacje zwrotne w postaci państwa refleksji na ten temat. 

Dziecko przygotowuje się do podjęcia nauki w szkole nie tylko w ostatnim roku pobytu  

w przedszkolu, ale przez cały czas. Rozwija się ruchowo, manualnie, grafomotorycznie, 

intelektualnie, emocjonalnie, społecznie, zdobywa wiedzę oraz umiejętności, kształtuje 

wrażliwość muzyczną, plastyczną itd. Dzieci uczą się przez naśladowanie i obserwację 

(dzięki kontaktowi z bardziej kompetentnymi osobami w środowisku społecznym) oraz przez 

własną aktywność. Rozwój poznaczy, emocjonalny i społeczny zależny jest od aktywności 

własnej dziecka, od tego w jakich warunkach przebiega, od ilości i rodzaju doświadczeń. 

Im więcej dziecko podejmuje aktywności własnej, tym lepsza szansa na jego rozwój. Dlatego 

tak ważną sprawą jest, między innymi samodzielność, wszystko co dziecko samo zrobi. 

Samodzielność: 

- zmusza do koncentracji uwagi, kształtuje podzielność uwagi i jej wybiórczość 

- sprzyja zapamiętywaniu i buduje motywację wewnętrzną 

- rozwija umiejętności dziecka, buduje jego wiedzę o sobie i świecie 

- daje szanse pokazania dziecku jego umiejętności, uczy kiedy poradzi sobie samo 

a kiedy poprosić o pomoc 

- daje poczucie satysfakcji, sprawczości i buduje zaufanie do siebie, dziecko jest 

bardziej otwarte i gotowe na zmiany 

Badania Uniwersytetu im. A. Mickiewicza wykazały, że takie umiejętności jak hamowanie 

reakcji, elastyczność działania, pamięć operacyjna mają większy wpływ na możliwość 

osiągnięcia sukcesu szkolnego niż iloraz inteligencji. Nie wydaje się to być zaskoczeniem, 

przy powszechnej wiedzy o tym, że bez inteligencji emocjonalnej trudno jest w pełni 

wykorzystać inteligencję umysłową – a jednak zaskakujące jest, że nadal wydaje się być mało 

doceniane w praktyce! Podsumowując, do kompetencji niezbędnych w nauce szkolnej należą: 

- hamowanie reakcji, zdolność do powstrzymywania reakcji 

- zdolność wpływania na emocje 

- koncentracja uwagi 

- gotowość do poświęcania na rzecz nadrzędnego celu, umiejętność rezygnacji 

z własnych dążeń i włączanie się do realizacji zadań z innymi 
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- pamięć operacyjna czyli pamięć pozwalająca na przechowywanie i przetwarzaniu 

tymczasowych informacji potrzebnych do aktualnie wykonywanych zadań (np. 

słuchać i odpowiadać, czytać ze zrozumieniem) zapamiętywać kilka elementów naraz  

- planowanie i inicjowanie działań  

- organizacja działań w czasie i przestrzeni 

- kompetencje metapoznawcze czyli autorefleksja, myślenie o tym co robię, jak robię,  

w jakim celu to robię, co mi pomaga, analizowanie, przewidywanie 

 

Przykładowe sposoby rozwijania powyższych kompetencji przedstawię w następnym 

artykule. 

Ewa Witkoś 


