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��ka¿de dziecko powinno pasowaæ do szko³y,
to szko³a musi siê zmieniæ! ��
Ma³gorzata Taraszkiewicz

Wiek przedszkolny, to okres szczególnie istotny dla
dalszych losów dziecka � ucznia. Nauczyciele, jak i ro-
dzice, powinni zadbaæ o stworzenie optymalnych wa-
runków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju
dziecka, który jest podstaw¹ sukcesu szkolnego. Per-
spektywa awansu z przedszkolaka na ucznia wywo³uje
u dziecka ró¿ne emocje. Z jednej strony z ogromn¹ nie-
cierpliwo�ci¹ i ciekawo�ci¹ czeka na spotkanie z now¹
szko³¹ i pani¹, z drugiej za� strony wej�cie w nieznan¹
mu dot¹d rolê ucznia mo¿e budziæ lêk i niepokój. Prze-
kroczenie progu szko³y to punkt zwrotny w ¿yciu dziec-
ka, który wymaga od niego du¿ej mobilizacji zdolno�ci
adaptacyjnych. Sposób, w jaki dziecko próbuje przysto-
sowaæ siê do nowej sytuacji, ma niebagatelne znacze-
nie dla jego dalszego funkcjonowa-
nia w ¿yciu szkolnym. Etap ten jest
trudny dla niego z wielu powodów:
1. Odmienno�æ sytuacji szkolnej

w porównaniu z przedszkoln¹,
która wynika z nowego trybu
funkcjonowania, nowych obo-
wi¹zków, wymagañ, form
wspó³dzia³ania w grupie rówie-
�niczej, innych zasad pracy
i nauki.

2. Niewielka odporno�æ psychicz-
na, sk³onno�æ do silnych reak-
cji emocjonalnych.

Dzieci, które rozpoczynaj¹
naukê w szkole w wiêkszo�ci s¹ pozytywnie nastawio-
ne do swoich nowych obowi¹zków i maj¹ ju¿ pewn¹
wiedzê o niej i co tam bêd¹ robiæ. Wyobra¿enia o szkole
kszta³tuj¹ siê najczê�ciej pod wp³ywem rozmów z rodzi-
cami, kolegami czy starszym rodzeñstwem. Dzieci spo-
dziewaj¹ siê, ¿e chodzenie do szko³y bêdzie siê ³¹czyæ
z przyjemnymi prze¿yciami. Byæ wreszcie uczniem, to
marzenie wielu przedszkolaków. Znaczna czê�æ dzieci
przedszkolnych �biegnie� do szko³y z zapa³em. My�l¹
o niej z zaciekawieniem i niecierpliwie oczekuj¹ na pierw-
szy dzwonek. Lecz ten pierwszy uroczysty dzieñ szyb-
ko mija, a kolejne dni nios¹ za sob¹ dodatkowe obo-
wi¹zki i zwi¹zane z nimi trudno�ci.

Taka sytuacja nie jest dla dziecka ³atwa, tym bar-
dziej, ¿e rozstaj¹c siê z przedszkolem by³o ono �starsza-

kiem�, a wiêc kim� wa¿nym, kto na miarê przedszkola
by³ najstarszym, najbardziej samodzielnym, najwiêcej wie-
dzia³ i potrafi³. Po przyj�ciu do szko³y zostaje �pierwsza-
kiem�, który jest najm³odszy i najmniej umie. Warunki
¿ycia szkolnego stawiaj¹ przed dzieckiem du¿e wyma-
gania. Ranne wstawanie, punktualno�æ, samodzielno�æ,
skupienie uwagi, spe³nianie ró¿nych poleceñ wymaga od
dziecka wysi³ku i powoduje zmêczenie.

Szko³a to równie¿ zmiana otoczenia rówie�ników.
Dziecko musi ukszta³towaæ sobie pozycjê i wzajemne
relacje w nowej grupie. Ma to du¿e znaczenie dla jego
samopoczucia. Odrzucone przez rówie�ników zaczyna
gorzej funkcjonowaæ, czêsto t³umi swoj¹ aktywno�æ lub
staje siê agresywne. Dlatego wa¿nym zadaniem przed-
szkola jest wprowadzenie dzieci w �rodowisko szkolne,
przygotowanie do ¿ycia w nowej grupie i nowych wa-
runków nauki i pracy.

W ostatnim roku poby-
tu w przedszkolu temat
szko³y powinien byæ obec-
ny w rozmowach, zabawach
tematycznych, w twórczo�ci
plastycznej. Zadaniem przed-
szkola nie powinno byæ tylko
d¹¿enie do uzyskania odpo-
wiedniego poziomu gotowo�ci
do podjêcia nauki w szkole, ale
równie¿ dostarczanie wiedzy
o szkole, pierwszych prze¿y-
ciach i do�wiadczeniach z ni¹
zwi¹zanych. Zainteresowanie
dziecka jego szkoln¹ przysz³o-
�ci¹ bêdzie sprzyja³o przybli¿e-

niu mu przysz³ych sytuacji szkolnych.

Proces adaptacji szkolnych dziecka sze�ciolet-
niego ma istotny wp³yw na jego ¿ycie, a przebiega
w wyj¹tkowo niekorzystnych warunkach. Sze�ciola-
tek dysponuje ma³ym zasobem umiejêtno�ci i strategii
przystosowawczych. Aby start szkolny odby³ siê w mia-
rê �bezbole�nie� i bez wiêkszych przeszkód w nauce,
dziecko powinno mieæ ukszta³towany pozytywny sto-
sunek do szko³y i nauki. Nauczyciel musi mieæ �wia-
domo�æ tych trudno�ci, aby przygotowanie dzieci
do podjêcia nauki i kszta³towanie pozytywnego ob-
razu szko³y odbywa³o siê �wiadomie i odpowiedzial-
nie. Szczególnego znaczenia nabieraj¹ tu:
1. Diagnozowanie sfery aktualnego i najbli¿szego roz-

woju dziecka.

Perspektywa awansu z przed-
szkolaka na ucznia wywo³uje
u dziecka ró¿ne emocje. Z jednej
strony z ogromn¹ niecierpliwo�ci¹
i ciekawo�ci¹ czeka na spotkanie
z now¹ szko³¹ i pani¹, z drugiej za�
strony wej�cie w nieznan¹ mu do-
t¹d rolê ucznia mo¿e budziæ lêk
i niepokój.

Przygotowanie dziecka do roli ucznia
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2. Gotowo�æ wszystkich podmiotów nauczania do ob-
jêcia dziecka opiek¹ edukacyjn¹ (w aspekcie mery-
torycznym, metodycznym i organizacyjnym).

3. Zmiany w zakresie oczekiwañ i wymagañ kierowa-
nych wobec dziecka przez rodziców, nauczycieli
przedszkola i szko³y.

4. Zaanga¿owanie nauczycieli przedszkola i szko³y
w budowanie pomostu pomiêdzy obecnym miejscem
rozwoju dziecka a miejscem, do którego pod¹¿a.

Pozwoli to na ³agodne �wej-
�cie� przedszkolaka w rolê
ucznia i pokonanie trudnego dla
niego procesu adaptacji do no-
wych warunków szkolnych.

Mo¿liwo�ci dziecka wstê-
puj¹cego do szko³y s¹ du¿e, ale
nale¿y pamiêtaæ, i¿ s¹ one ró¿-
ne w momencie startu szkolne-
go. Szko³a czêsto nie potrafi do-
stosowaæ swych wymagañ do
mo¿liwo�ci dziecka, a szczegól-
nie wtedy, gdy s¹ one bardzo
zró¿nicowane. Nauczyciele sta-
wiaj¹ zadania ponad si³y i mo¿-
liwo�ci dziecka lub zbyt ³atwe.
Tymczasem wa¿n¹ zasad¹
w pracy z ma³ymi dzieæmi
jest indywidualizacja czyli
systematyczna, codzienna pra-
ca, polegaj¹ca na ró¿nicowaniu
zadañ dla dzieci, dostosowaniu
sposobów podawania informa-
cji i odpowiedniej dla potrzeb
dzieci organizacji zajêæ. Zindy-
widualizowana praca powinna
wynikaæ ze zdiagnozowanych potrzeb, opieraæ siê na
rozpoznanych umiejêtno�ciach i mocnych stronach dziec-
ka oraz przyczyniaæ siê do wspomagania i korygowania
jego rozwoju.

Zadaniem szko³y jest realizowanie programu na-
uczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywi-
dualnym tempie rozwoju i mo¿liwo�ciach uczenia siê.
Obowi¹zkiem szko³y jest organizowaæ zajêcia zwiêksza-
j¹ce szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów
maj¹cych trudno�ci w nauce. Nauczyciele powinni za-
uwa¿aæ ró¿nice rozwojowe dzieci i uwarunkowania �ro-
dowiskowe, w których one ¿yj¹.

Wa¿ne jest to, aby szko³a swoj¹ ofert¹ edukacyjn¹
odpowiada³a na autentyczne potrzeby i oczekiwania
dziecka. Wielk¹ krzywdê wyrz¹dza siê dziecku, gdy nie
mo¿e ono uczyæ siê tego, co je interesuje, co jest w sta-
nie opanowaæ. Ka¿de wymaganie, przekraczaj¹ce jego

mo¿liwo�ci, wp³ywa hamuj¹co na dalszy jego rozwój.
Decyduj¹ce znaczenie ma tu przygotowanie nauczycie-
li do pracy nad skutecznym wspomaganiem rozwoju
ka¿dego dziecka, zarówno tego o przy�pieszonym roz-
woju, jak i tego, które rozwija siê wolniej. Dlatego na
pocz¹tku edukacji szkolnej, podobnie jak wcze�niej
w przedszkolu, nale¿y podejmowaæ dzia³ania wspiera-
j¹ce rozwój dziecka, które sprowadzaj¹ siê do:

1. Tworzenia warunków, sytu-
acji i okazji do samodzielne-
go gromadzenia do�wiad-
czeñ.

2. Umo¿liwiania, wyzwalania
i podtrzymywania sponta-
nicznej aktywno�ci dziecka.

3. Towarzyszenia dziecku
w trakcie gromadzenia do-
�wiadczeñ.

4. Udzielania wsparcia i orga-
nizowania procesu uczenia
siê.

5. Kierowania aktywno�ci¹
dziecka.

Rolê i pozycjê nauczy-
ciela w edukacji ma³ego dzie-
cka wyznaczaj¹ jego kompe-
tencje zawodowe:
1. Znajomo�æ metod i technik

diagnozowania poziomu
osi¹gniêæ dzieci.

2. Umiejêtno�æ organizowania
zadañ wymagaj¹cych gru-
powego rozwi¹zania i sto-
sowania form pracy zespo-
³owej.

3. Umiejêtno�æ tworzenia warunków sprzyjaj¹cych za-
bawie oraz do�wiadczaniu.

4. Umiejêtno�æ tworzenia podstaw do ³agodnego przej-
�cia z modelu zabawa-zabawa, w model zabawa-
praca i wreszcie praca-zabawa.

5. Znajomo�æ budowania programu zintegrowanego
o charakterze otwartym, wynikaj¹cym z podstawy
programowej, kreatywno�ci nauczyciela i dzieciê-
cych do�wiadczeñ.

Najwa¿niejsze miejsce w pracy z dzieæmi wkra-
czaj¹cymi w progi szkolne zajmuj¹ metody oparte na
dzia³alno�ci dziecka. Brak dzia³ania lub zbyt ma³a ak-
tywno�æ dzieci prowadz¹ do niepowodzeñ w szkole. Gdy
na zajêciach z sze�ciolatkami zastosujemy szkolne me-
tody nauczania, nie osi¹gniemy efektów. Sze�ciolatki nie

Mo¿liwo�ci dziecka wstê-
puj¹cego do szko³y s¹ du¿e, ale
nale¿y pamiêtaæ, i¿ s¹ one ró¿ne
w momencie star tu szkolnego.
Szko³a czêsto nie potrafi dosto-
sowaæ swych wymagañ do mo¿-
liwo�ci dziecka, a szczególnie
wtedy, gdy s¹ one bardzo zró¿-
nicowane. Nauczyciele stawiaj¹
zadania ponad si³y i mo¿liwo�ci
dziecka lub zbyt ³atwe. Tymcza-
sem wa¿n¹ zasad¹ w pracy z
ma³ymi dzieæmi jest indywiduali-
zacja czyli systematyczna, co-
dzienna praca, polegaj¹ca na
ró¿nicowaniu zadañ dla dzieci,
dostosowaniu sposobów podawa-
nia informacji i odpowiedniej dla
potrzeb dzieci organizacji zajêæ
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s¹ w stanie skupiæ siê przez d³u¿szy czas nad podrêczni-
kiem lub zeszytem. Nie potrafi¹ skoncentrowaæ siê na
kilku rzeczach jednocze�nie i dlatego szybko siê mêcz¹,
a potrzeba ruchu sprawia, ¿e siê wierc¹, rozmawiaj¹
z kolegami i przeszkadzaj¹ w lekcji. W klasie pierwszej
nale¿y stosowaæ przedszkolne, zabawowe metody na-
uczania. Musimy pamiêtaæ, ¿e g³ówn¹ form¹ aktywno-
�ci dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa, rozu-
miana jako czynno�æ podejmowana dla przyjemno�ci.
Skoro zabawa jest przyjemno�ci¹, to równie¿ przyjem-
no�ci¹ s¹ wszystkie czynno�ci, które podczas zabawy
i przez zabawê s¹ æwiczone. Je¿eli w zabawie tema-
tycznej dziecko bêdzie mam¹, która np. sprz¹ta pokój,
to nie do�æ, ¿e posegreguje zabawki, to jeszcze wytrze
kurz. Zawierajmy z dzieæmi umowy, np. je�li trzeba co�
zrobiæ �do ilu mam liczyæ, aby zobaczyæ ubrane, go-
towe do wyj�cia dzieci?� Mówmy do dzieci tzw. baj-
kowym g³osem: �zobaczê, kto najciszej wyjmie z tor-
nistra ksi¹¿kê z æwiczeniami i piórnik?�. Zwracajmy
na siebie uwagê ustalonym z dzieæmi sygna³em. S³owa
nauczycielki �bêdziemy dzi� uczyæ siê �� dzieci od-
bieraj¹, jako co� nudnego. Natomiast powiedzenie: �kto
z was wie, jak �� wywo³uje nastrój zabawy i zwiêk-
sza motywacje do dzia³ania. Taka zabawowa forma
wdra¿ania dzieci do pracy powinna przewa¿aæ w ci¹gu
dwóch, trzech miesiêcy pocz¹tkowej nauki. W tym miej-
scu nale¿y podkre�liæ, jak istotne jest wspó³dzia³anie
przedszkola i szko³y w zakresie wymiany do�wiadczeñ
i wzajemnej koordynacji.

Nauczyciele klas edukacji wczesnoszkolnej mog¹
uczestniczyæ w zajêciach otwartych prowadzonych
przez nauczycieli przedszkolnych z dzieæmi sze�ciolet-
nimi.

Do planu wspó³pracy przedszkola ze szko³¹
warto w³¹czyæ takie przedsiêwziêcia jak:
1. Poznanie drogi do szko³y.
2. Udzia³ w ró¿nych uroczysto�ciach, np. pasowanie

starszych kolegów na uczniów.
3. Zwiedzanie szko³y.
4. Udzia³ w konkursach, np. plastycznych, recytator-

skich.
5. Wspólne zabawy, np. �Andrzejki�, �Miko³ajki�, wy-

stêpy, gry i zawody.
Warto w³¹czyæ w plan wspó³pracy przedszkola ze

szko³¹ pedagogizacjê rodziców, która dotyczy³aby takich
zagadnieñ jak: gotowo�æ szkolna, rozwój spo³eczny
i emocjonalny, proces adaptacji dziecka w szkole, sa-
modzielno�æ, obowi¹zkowo�æ, dbanie o w³asne rzeczy,
motywowanie i zachêcanie do wytrwa³o�ci.

Aby u³atwiæ proces adaptacji dzieci do nauki w szko-
le, mo¿na powo³aæ zespo³y samokszta³ceniowe s¹siadu-
j¹cych ze sob¹ szkó³ podstawowych i przedszkoli dla
nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wcze-
snoszkolnej w celu doskonalenia zawodowego, wspó³-

pracy w zakresie diagnozowania i monitorowania osi¹-
gniêæ dzieci sze�cioletnich, otwarcia siê szko³y dla przed-
szkolaków i ich rodziców.

W³¹czaj¹c dziecko do edukacji szkolnej, szko³a musi
zmieniæ swoje nastawienie � z oczekiwania na dziecko
gotowe do szko³y na gotowo�æ tworzenia jak najlepszych
warunków do dzia³ania i efektywnego wykorzystania
otoczenia. Zdaniem B. Wilgockiej-Okoñ, aby rozwi¹zaæ
problem progu szkolnego, nale¿y powi¹zaæ dwie drogi
oddzia³ywañ, tj. ukierunkowania na rozwój potrzeb
i oczekiwañ z ukierunkowaniem na dzia³ania edukacyj-
ne z poszanowaniem osobistych do�wiadczeñ dziecka.

Edukacja przedszkolna i szkolna, wed³ug E. Mi-
siornej i R. Michalak, posiada wiele odrêbno�ci. Spe-
cyfika nauki w szkole determinuje drogê edukacyjnego
rozwoju dziecka, a zarazem pokazuje, ¿e nie mo¿e ona
kontynuowaæ jego dotychczasowego rozwoju. Eduka-
cja przedszkolna jest bowiem zorientowana na indy-
widualny rozwój dziecka, jego potrzeby i oczekiwania,
a uczenie ma charakter incydentalny. Natomiast edu-
kacja szkolna g³ówny nacisk k³adzie na uczenie inten-
cjonalne i na uzyskanie przez dziecko efektów okre�lo-
nych w podstawie programowej.

M. Taraszkiewicz utrzymuje, ¿e wspó³czesny na-
uczyciel powinien byæ doradc¹ edukacyjnym: wyposa-
¿onym w umiejêtno�ci diagnostyczne (np. rozpoznawa-
nie stylu uczenia siê dziecka i jego profilu uczenia siê)
oraz doradcze (rozpoznawanie stylu problemów w ucze-
niu siê dziecka). Droga edukacyjna dzieci, które je
rozpoczynaj¹, w opinii M. Taraszkiewicz, nie zale¿y od
takiej czy innej podstawy programowej, wcze�niejszego
lub pó�niejszego pój�cia do szko³y, lecz od kompetent-
nego nauczyciela specjalisty w zakresie diagnozy
edukacyjnej, metod pracy i organizowania uczenia
siê dzieci zgodnie z ich preferencjami oraz pomocy
rodzicom w lepszym rozumieniu ich dzieci. Dlatego tak
wiele zale¿y od samych nauczycieli i wspó³pracuj¹cych
z nimi rodziców, aby zapewniæ ka¿demu dziecku ³agod-
ne przej�cie z roli przedszkolaka do roli ucznia.ö

Alina Rabowska
konsultant ds. wychowania przedszkolnego

w ODN w S³upsku
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