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Kiedy sześciolatek może być dobrym uczniem? 

Rozpoczęcie formalnej edukacji szkolnej przez dzieci sześcioletnie wzbudzało od momentu 
podjęcia tej decyzji liczne kontrowersje wśród rodziców, także wśród samych nauczycieli i 
opinii publicznej. Dla dzieci, a może przede wszystkim dla ich rodziców, często wiąże się to z 
licznymi obawami, rozterkami i wątpliwościami. Jednocześnie widać, iż spory wokół tej kwestii  
ujawniają, jak w soczewce, podstawowy problem prawie każdej polskiej szkoły, a mianowicie 
kwestię przygotowania infrastruktury samej placówki, ale także zespołu nauczycieli do 
realizowania statutowych zadań szkoły w zespołach uczniów coraz bardziej zróżnicowanych 
pod względem posiadanych „na starcie” kompetencji. Dotyczy to w takim samym stopniu 
dzieci w klasach I-III, jak i młodszych nastolatków w klasach IV-VII szkoły podstawowej czy 
nastolatków starszych w gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Kiedy sześciolatek jest gotowy do szkoły? 

Ważnym, choć nie jedynym, czynnikiem wyznaczającym gotowość szkolną dziecka i jego 
powodzenie w szkole, szczególnie w okresie adaptacji do systemu szkolnego w klasie I, jest 
poziom jego dojrzałości poznawczej, emocjonalnej i społeczno-moralnej. Dojrzałość ta 
kształtuje się już w okresie wczesnego dzieciństwa czyli przed 3 rokiem życia. Jednak 
szczególnie intensywnie rozwija się w wieku przedszkolnym, głównie pod wpływem 
świadomych oddziaływań rodziców i nauczycieli w przedszkolu. Niezwykle istotne jest, aby 
opiekunowie dziecka na co dzień stwarzali mu nie tylko liczne, ale przede wszystkim 
różnorodne okazje do nabywania i kształtowania rozmaitej wiedzy i umiejętności mogących 
stanowić mocną podstawę do nabywania  kolejnych kompetencji w szkole. 

Sześciolatek bowiem, za pośrednictwem i  z pomocą swych opiekunów (rodziców, nauczycieli 
w przedszkolu, starszego rodzeństwa, dziadków, instruktorów), jest w stanie ową dojrzałość 
wykształcić i stać się w niedalekiej przyszłości pełnowartościowym z punktu widzenia 
dorosłych i zadowolonym z osiąganych przez siebie efektów uczniem. Równocześnie kwestią 
zasadniczą jest, aby szkoła i nauczyciele ową gotowość nieustannie rozwijali i wspierali. 
Jak pokazują liczne badania, wszystkie rozwojowe zmiany o charakterze wewnętrznym czyli 
zmiany w strukturach psychicznych, wynikające z nabywania i doskonalenia sprawności 
poznawczych, emocjonalnych i społecznych, odbywają się na podłożu i z wykorzystaniem 
zasobów otoczenia dziecka – przyszłego ucznia i przy pomocy innych ludzi. Dziecko staje się 
więc coraz bardziej gotowe do szkoły, do pełnienia roli ucznia z sukcesem w toku wchodzenia 
w różne interakcje ze swym najbliższym otoczeniem, a zatem priorytetowe znaczenie dla 
formowania się owych dyspozycji ma kontekst społeczny i działania innych ludzi.  

Tab. 1. Gotowość dziecka sześcioletniego do szkoły   

OBSZAR 

GOTOWOŚCI  
PRZEJAWY GOTOWOŚCI DZIECKA DO SZKOLNEGO UCZENIA SIĘ 

Gotowość 
poznawcza 

 posiada podstawowe informacje o sobie: potrafi się 
przedstawić, podać swój wiek, adres zamieszkania, imiona 
rodziców i podstawowe informacje o swojej rodzinie i najbliższym 
otoczeniu 

 wykazuje coraz lepszą umiejętność orientacji w przestrzeni: 
potrafi lokalizować miejsca w najbliższym otoczeniu – swoje 
przedszkole, najbliższy sklep, bank, park 

 wykazuje coraz lepszą umiejętność orientacji w czasie: 
uświadamia sobie kolejność występowania zdarzeń – np. dni 
tygodnia, umie przewidywać zdarzenia – np. wizyta u babci za 
dwa dni, ocenić czas trwania zdarzeń – np. ile zajmie mu droga 
do przedszkola 

 rozumie związki przyczynowo – skutkowe, np. proces 
przygotowania i wypieku ciasta 

 zabawa dziecka jest uporządkowana, działa według planu, 
przygotowuje różne przedmioty potrzebne w zabawie, wciela się 
w różne role, np. zabawa w dom, szkołę 

 interesuje się czytaniem, pisaniem, liczeniem, zadaje pytania, 
samo próbuje to robić 

 potrafi skupić uwagę przez dłuższy czas na tej samej czynności 

 zaczyna stosować indywidualne strategie pamięciowe, np. 
kilkakrotnie powtarza podaną mu treść czy jakieś polecenie 

 interesuje się otaczającym je światem, zjawiskami przyrody, 
tym, co podają wiadomości np. w radio czy telewizji 

 zaczyna interesować się szkołą, pyta o to rodzeństwo bądź 
starszych kolegów  

Gotowość 
emocjonalna 

 potrafi uzewnętrzniać swoje emocje w sposób akceptowany 
przez innych ludzi, stara się hamować takie przejawy emocji, jak 
krzyk, pisk, podskoki, bieganie, szarpanie innych 

 rozpoznaje i umie nazywać emocje własne oraz innych  

 rozumie swoje emocje, np. wie, co jest przyczyną jego smutku 
lub złości 

 uczy się kontrolować swoje emocje, np. umie chwilę poczekać 
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na nagrodę, znosić porażki 

 rozumie wpływ swoich emocji na innych ludzi, np. gdy jestem 
smutny, moja mama też jest smutna  

Gotowość 
społeczna 

 potrafi inicjować kontakty z innymi dziećmi i odpowiadać na ich 
zainteresowanie  

 umie podtrzymać kontakt, kontynuuje rozmowę, zadaje pytania, 
słucha uważnie i odpowiada na pytania 

 stosuje zasadę wymienności w kontaktach społecznych, np. 
kiedy ja mówię, ty słuchasz, a kiedy mówisz ty, ja słucham ciebie 

 umie bawić się zgodnie w grupie dzieci i umie z nimi 
współpracować 

Gotowość 
moralna 

 zna podstawowe normy i zasady obowiązujące w określonych 
miejscach, np. w domu, sklepie, teatrze, kościele, u lekarza 

 potrafi podporządkować się zasadom wyznaczonym przez 
dorosłych 

 respektuje umowy zawarte z innymi ludźmi 

 jest obowiązkowe i wytrwałe także wtedy, gdy nikt go w danej 
chwili nie chwali i nie kontroluje, samodzielnie finalizuje 
rozpoczętą przez siebie czynność, np. rysunek 

Samoświa- 
domość  

 zna niektóre swoje umiejętności i kompetencje, wie, w czym 
jest dobre, a co mu jeszcze nie najlepiej wychodzi i wymaga 
pomocy 

 zna swoje słabości i umie sobie z nimi radzić, np. prosi o pomoc 
dorosłego 

 zna swoje szczególne talenty  - kulinarne, muzyczne, 
plastyczne, sportowe 

 wie, które z posiadanych przez niego umiejętności są 
niezbędne do podjęcia roli ucznia 

 wie, że wielu rzeczy nie umie i nauczy się ich w szkole  

Postawa 
względem 

szkoły i 
uczenia się 

 dostrzega korzyści płynące z nauki pod kierunkiem innej osoby 

 posiada pozytywny obraz szkoły 

 rozumie różnice między rolą przedszkolaka i ucznia 

 zna podobieństwa między rolą przedszkolaka i ucznia 

 

Umiejętności nauczyciela a praca  z dzieckiem  sześcioletnim 

W sytuacji podejmowania edukacji szkolnej przez dzieci sześcioletnie umiejętnością 
zasadniczą jest tworzenie takich programów kształcenia oraz stosowanie takich metod ich 
realizacji, które stanowią odpowiedź na potrzeby młodszych uczniów.  

Ważne jest, aby uwzględniać zainteresowania sześciolatków, ich aktualne zasoby i 
jednocześnie stwarzać możliwość treningu tych umiejętności, które dotychczas znajdowały 
się poza ich zasięgiem, albo z którymi dzieci jeszcze sobie samodzielnie nie radzą. Istotne 
jest zorganizowane, planowe i przewidywalne dla dziecka działanie. Jednak w procesie 
nauczania, szczególnie młodszych dzieci, należy elastycznie modyfikować swój sposób 
nauczycielskiego  postępowania i umieć dostosowywać się do bardzo zmiennych sytuacji, 
jakie tworzy dziecko.  

Nie bez znaczenia pozostają zasadnicze kompetencje nauczyciela edukacji elementarnej – 
postawa wrażliwego opiekuna, uważnego obserwatora (diagnosty) i mądrego 
inspiratora. Ważna jest empatia i umiejętność wyrażania swojej akceptacji dla dziecka jako 
osoby,  połączona z umiejętnością uczciwego przekazywania mu informacji zwrotnych. Dla 
dziecka ważne jest, czy jego nauczyciel potrafi w odpowiednim momencie, tj. nie za późno, 
ale też nie za wcześnie udzielić mu odpowiedniego emocjonalnego wsparcia albo konkretnej 
pomocy, czy jest dyskretny, sprawiedliwy i uczciwy.  

Wreszcie, szczególnie dzisiaj, gdy dzieci od najmłodszych lat „zalewane” są wieloma 
informacjami, także za pośrednich nowych mediów, nauczyciel musi pomóc dziecku 
wprowadzać ład w to nieuporządkowanie, tworzyć szczególnego rodzaju „rusztowania”, które 
ułatwią mu selekcję informacji potrzebnych w danym momencie, rozmawiać o kryteriach 
oceny ich przydatności, zachęcać do samodzielnego i twórczego ich wykorzystywania. 

Dzieci wchodzą do szkoły w różnym stopniu do niej gotowe, czasem dziecko młodsze ma 
bogatszą wiedzę o świecie, lepiej opanowane różne umiejętności, jest znacznie bardziej 
samodzielne i zaradne oraz bardziej odważne niż jego nieco starszy kolega.  

Niektóre dzieci swoje lata przedszkolne spędziły w ubogim pod względem wyzwań 
intelektualnych czy kontaktów społecznych środowisku, niektóre były zaniedbywane przez 
swych opiekunów, jeszcze inne mają za sobą długotrwałe doświadczenie choroby i pobyty w 
szpitalu.  

Inne z kolei, dzięki swym rodzicom, dziadkom czy nauczycielom w przedszkolu, bardzo dużo 
wiedzą o bliższym i dalszym otoczeniu, są ciekawe świata, chętnie się uczą, dużo potrafią 
same zrobić.  

Zespoły uczniów w klasach pierwszych są dziś znacznie bardziej zróżnicowane niż kiedyś, i 
to NIE TYLKO Z TEGO POWODU, IŻ CZĘŚĆ DZIECI MA DOPIERO SZEŚĆ LAT. 
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Tab. 2. Kompetencje nauczyciela a praca w zróżnicowanym zespole klasowym   

KOMPETENCJE 

NAUCZYCIELA 
CO ROBI NAUCZYCIEL? 

umiejętność 
konstruo-

wania 
różnorodnych 

i 
elastycznych 

ofert 
edukacyjnych 

 planuje zadania do pracy samodzielnej, do wykonania w parach oraz  
w zespołach o różnej wielkości 

 wykorzystuje różne źródła informacji i zachęca dzieci do ich 
samodzielnego wyszukiwania 

 wykorzystuje różne „naturalne” sytuacje i materiały edukacyjne, np. 
związane z porami roku, charakterem zawodu czy pracy rodziców, 
specyfiki geograficznej i tradycji kulturowej regionu, kultury ludowej, 
okazjonalnych uroczystości w otoczeniu szkoły, wydarzeń w Polsce i na 
świecie 

umiejętność 
dopasowy-

wania oferty 
edukacyjnej 
do poziomu 
gotowości 
różnych 
dzieci 

 w klasie 

 zmienia skład i liczbę dzieci w małych zespołach w zależności od 
charakteru zadania i umiejętności dzieci 

 tworzy sytuacje i zadania dające szansę na uzupełnienie braków i 
ćwiczenie słabiej opanowanej umiejętności 

 tworzy sytuacje i zadania dające szansę na rozwijanie zainteresowań, 
uzdolnień i doskonalenie jakiejś umiejętności 

 zmienia role, jakie pełnią dzieci w małych zespołach lub w klasie, dając 
każdemu szansę nauczenia się pełnienia różnych ról 

 tak organizuje czas na wykonanie zadań, aby dzieci nie poganiać  

 umożliwia dzieciom dokończenie zadań z konieczności przerwanych 

umiejętność 
udzielania 
pomocy 

 i wspierania 
dzieci 

natrafiają-
cych na 

problemy  
w realizacji 

oferty 
edukacyjnej 

 stosuje zasadę tzw. wycofującej się pomocy, czyli pomocy minimalnie 
koniecznej, aby dziecko mogło dalej działać samodzielnie 

 różnicuje formę pomocy dzieciom stosownie do okoliczności, np. 

 udzielenie dodatkowej informacji  
 pomoc w znalezieniu tej informacji 

 pokazanie, jak coś wykonać  
 pomoc techniczna przy wykonaniu czegoś  

 życzliwe wsparcie  
 pomoc emocjonalna w trudnej dla dziecka sytuacji 

 rozmawia z dzieckiem, które sobie nie radzi i podkreśla postępy, jakie 
robi 

 nie stosuje porównywania dziecka, które sobie z czymś nie radzi z 
innymi dziećmi, nie zawstydza go, nie pogania 

 o trudnościach rozmawia z dzieckiem „w cztery oczy”, a nie 
publicznie 

 

umiejętność 
zaplanowania 
monitoringu 

postępów 
dzieci w 
procesie 
edukacji 

 zwraca szczególną uwagę na zmiany, jakie zachodzą w zachowaniu 
dzieci i poziomie wykonywania zadań szkolnych 

 rozmawia z dziećmi o ich postępach – wtedy łatwiej mu wskazać, co 
jest jeszcze do zrobienia czy poprawienia 

 rozmawia z rodzicami o zmianach i postępie w funkcjonowaniu dziecka 

 na spotkaniach klasowych z rodzicami podkreśla postępy dzieci, 
wskazuje ich mocne strony – wtedy łatwiej na tym tle rzeczowo 
poinformować o niedociągnięciach, nieprawidłowych zachowaniach czy 
brakach 

umiejętność 
dokonywania 

ewaluacji 
postępów 

dzieci, 
włączanie 

 w ten proces 
rodziców i 

dzieci 
(samoocena) 

 stosuje różne formy ewaluacji osiągnięć dzieci czyli informowania ich 
o czynionych postępach, np. standardowe oceny liczbowe, oceny 
opisowe, różne symbole, różne nagrody za pokonanie szczególnie 
dużych trudności 

 stosuje różne formy eksponowania osiągnięć dzieci w klasie, na 
terenie szkoły, poza szkołą, wykorzystuje stronę internetową szkoły 

 dba o pokazywanie różnych osiągnięć wszystkich dzieci 

 włącza dzieci w ten proces, rozmawia z nimi o różnych kryteriach 
ocen, np. zachęca do samodzielnego wybierania prac plastycznych na 
wystawy dla różnych odbiorców 

umiejętność 
nawiązywania 

kontaktu  
i współpracy 
z rodzicami 

dziecka 

 stosuje różne formy kontaktowania się z rodzicami, także Internet 

 dba o indywidualne kontakty z rodzicami, przekazuje im przede 
wszystkim swoje spostrzeżenia na temat osiągnięć i postępów dzieci 

 planuje zadania domowe wymagające pracy zespołowej – udziału 
innych dzieci i ich rodziców 

 włącza rodziców w różne prace na rzecz klasy i szkoły oraz otoczenia 
szkoły 

 w razie potrzeby kontaktuje rodziców ze specjalistami 
 

Osiągnięcie celu, jakim jest sukces dziecka sześcioletniego w roli ucznia, zadowolenie jego 
rodziców oraz zadowolenie nauczyciela wymaga koniecznego współwystąpienia 
różnorodnych czynników. Z jednej strony jest to poziom rozwoju dziecka wyznaczający 
zakres jego gotowości do szkoły, z drugiej gotowość jego otoczenia – rodziny i szkoły - do 
pomagania mu w nieuchronnych na początku sytuacjach trudnych. Skuteczna pomoc i 
jednocześnie stawianie przed dzieckiem trudnych, ale pociągających dla niego zadań to 
najlepszy sposób na budowanie jego POCZUCIA KOMPETENCJI. Jest to podstawowy 
warunek poczucia sukcesu w szkole i jednocześnie czynnik uodparniający dziecko na 
nieuniknione na początku nauki szkolnej niepowodzenia. 
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