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Wizerunek dziecka-

pytania problemowe

• Jaki wizerunek dziecka u progu / na początku IV klasy 

mają nauczyciela?

• Czy wizerunek dziecka jest różny czy podobny 

u nauczycieli klas I-III i IV-VI?

• Z czego mogą wynikać ewentualne różnice?
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Wizerunek 

dziecka

Jaki wizerunek 

dziecka 

u progu IV klasy 

mają nauczyciele?
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Wizerunek dziecka 
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Funkcjonowanie 

poznawcze

• kreatywny, pomysłowy, poszukujący

• ciekawy świata, „dąży do prawdy”- jest dociekliwy 

• krytyczny

• ma swoje wyraźne zainteresowania, ma swoich idoli

• ma duże kompetencje (wiedza, umiejętności), np.: czyta ze zrozumieniem, 

potrafi obsługiwać komputer w podstawowym zakresie, potrafi liczyć, pisać 

• zna formy wypowiedzi pisemnych, ale nie zawsze umie z nich skorzystać 

• ale … niewytrwały  
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Funkcjonowanie 

emocjonalne

• szczery, prawdomówny

• entuzjastyczny

• empatyczny

• chętny do pracy

• zaradny 

• radzi sobie z emocjami

• świadomy swoich mocnych

i słabych stron

• podekscytowany zmianą 

(przejściem z klasy III do IV)

• infantylny

• mało wytrwały 

• ma wysoki poziom lęku przed 

nowymi rzeczami, „na rozdrożu”

• wymagający emocjonalnego 

wsparcia

• obawia się braku akceptacji ze 

strony rówieśników

• ma trudności z radzeniem sobie 

z przegraną
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Funkcjonowanie 

społeczne

• przygotowany do pracy z innymi nauczycielami

• wie, do kogo zwrócić się z problemami - potrafi prosić o pomoc i z niej korzystać

• potrafi przyznać się do swoich błędów

• zdyscyplinowany

• samodzielny i/lub chce być samodzielny

• chętny do działań pozalekcyjnych, zaangażowany

• otwarty

• dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu

• ma swoje zdanie

• potrafi współdziałać w grupie rówieśniczej

• otwarty na grupę rówieśniczą - kl IV jest dla niego atrakcyjna - daje nowe możliwości
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Funkcjonowanie 

społeczne - cd

• odpowiedzialny za swoje postępowanie

• zna zasady zachowania w miejscach publicznych 

• zna zasady bezpieczeństwa, zwroty grzecznościowe 

i wykorzystuje je w praktyce

• potrafi być asertywny

• potrafi korzystać z zasobów dostępnych w swoim otoczeniu,

np.: z biblioteki
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Motoryka

• ruchliwy, szybki

• dobra koordynacja ruchowa

• sprawność fizyczna znacznie rozwinięta

• duża potrzeba ruchu

• niesprawny w motoryce małej

• męczliwy 
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Czy wizerunek dziecka jest różny czy podobny

u nauczycieli klas I-III i IV-VI?
Wizerunek uczniów we wszystkich grupach warsztatowych był bardzo 

podobny - nauczyciele mają spójny obraz dziecka u progu/ na 

początku IV klasy. 

Opisując funkcjonowanie dzieci  nauczyciele brali pod uwagę te same 

aspekty np.: umiejętność współpracy w grupie, ciekawość 

poznawczą, potrzebę wsparcia emocjonalnego. 

 Jednocześnie nauczyciele klas I-III częściej oceniają funkcjonowanie 

dzieci bardziej pozytywnie niż nauczyciele klas IV-VI.

Najważniejsze
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Najważniejsze

Z czego mogą wynikać ewentualne różnice?
Różnice w obrazie uczniów związane są z:

• Różnicą wymagań stawianych na kolejnym etapie edukacyjnym. 

Wyższe wymagania związane z przejściem do kolejnego etapu 

edukacyjnego są pożądane, ponieważ przyczynia się do dalszego 

rozwoju dzieci.

• Punktem odniesienia.  Nauczyciele klas I-III widzą postęp jaki poczynili 

ich uczniowie od I do III klasy w związku z czym opisując trzecioklasistę 

doceniają jego osiągnięcia. 

• Trudnymi początkami. Początek IV klasy to czas w którym uczniowie 

muszą zaadoptować się do nowych warunków a nauczyciele muszą  

poznać indywidualne potrzeby nowych uczniów.
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Wnioski

• Potrzebna jest dobra i stała komunikacja między 

nauczycielami klas I-III i nauczycielami klas IV-VI, aby ci drudzy 

mogli skutecznie rozpoznać zasoby, jak i odpowiedzieć na 

indywidualne potrzeby swoich uczniów.

• Uczniowie powinni stopniowo przygotowywać się do 

przejścia do kolejnego etapu edukacyjnego czyli z klasy III do 

klasy IV, aby było to dla nich wyzwaniem, a nie trudnością czy 

zagrożeniem.

• Wymagania należy stawiać wysokie, ale droga do ich 

osiągnięcia – przy wsparciu nauczyciela, rodziców i kolegów 
w klasie - powinna być pokonywana małymi kroczkami.


