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Od września wielu 
nauczycieli rozpocznie 
pracę z najmłodszymi 
przedszkolakami. Dla jednych 
będzie to zupełnie nowe 
doświadczenie, a dla drugich 
ponowne rozpoczęcie 
trzy-czteroletniego cyklu 
pracy z grupą dzieci 
pochodzących z różnych 
środowisk rodzinnych, 
o zróżnicowanych 
potrzebach, tempie rozwoju 
i osiągnięciach rozwojowych. 

Gotowość przedszkolna
Faktem jest, że niektóre dzieci rozwijają się szybciej, inne 
wolniej, zatem niemożliwe jest, aby wszystkie już na począt-
ku września przejawiały tak zwaną gotowość przedszkolną 
na tym samym poziomie. Prawo do korzystania z  edukacji 
przedszkolnej odnosi się do rocznika, a nie faktycznego wie-
ku dziecka, zatem nauczyciel znajdzie w grupie jednocześnie 
trzyipółlatki, trzylatki oraz dwuipółlatki. Będą to zarówno 
dzieci świetnie przygotowane do pobytu w  przedszkolu 
(wiele z nich to z pewnością byli podopieczni żłobków), jak 
też dzieci częściowo przygotowane do przedszkola oraz 
takie, które absolutnie nie są na to gotowe. Przyczyn braku 
gotowości przedszkolnej jest wiele: tempo rozwoju dziecka, 
choroba, słabo stymulujące środowisko rodzinne. 

Pojęcie osiągnięć rozwojowych dziecka

Rozwój człowieka został podzielony na okresy życia. Do 
każdego okresu przypisane zostały pewne zadania rozwo-
jowe, których pozytywna realizacja prowadzi do zdobycia 
kompetencji potrzebnych do wykonania zadań w  następ-
nym etapie rozwojowym. Osiągnięcia rozwojowe, bo o nich 
właśnie mowa, to takie „kamienie milowe”, które pozwalają 
nam – dorosłym – po pierwsze monitorować rozwój dziecka 
i  rozpoznawać ewentualne nieprawidłowości, a  po drugie 
przewidywać następny etap rozwoju i  odpowiednio kształ-
tować typowe zachowania człowieka. Podobnie jak goto-
wość przedszkolna, wymienione osiągnięcia nie pojawiają 
się u  wszystkich dzieci w  tym samym czasie. Nauczyciel 
musi zdawać sobie sprawę, że to zróżnicowanie może być 
w  niektórych przypadkach znaczne, dlatego jego rolą jest 
wspieranie dzieci w osiąganiu kolejnych umiejętności, a jeśli 
to konieczne, zasięgnięcie opinii i pomocy specjalistów. 

Marta Majorczyk

O dziecku na 
starcie edukacji 
przedszkolnej
czyli o osiągnięciach rozwojowych 
z wczesnego dzieciństwa
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Osiągnięcia rozwojowe 
wczesnego dzieciństwa

„Kamienie milowe” w  rozwoju dziecka to określone umie-
jętności zdobywane w  przewidywanej kolejności w  okre-
ślonym czasie, odzwierciedlające relacje rozwijającego się 
układu nerwowego dziecka ze środowiskiem. 

Wiek przedszkolny poprzedza wczesne dzieciństwo. 
To szczególny okres w  życiu dziecka, bo, jak uważają psy-
cholodzy rozwojowi, odciska piętno na całym jego póź-
n iejszym funkcjonowaniu. Zakończenie tego okresu wiąże 
się z  nabyciem następujących kompetencji: • zdolności 
do sprawnego poruszania się, precyzyjnych ruchów ręką 
i manipulacji, • zdolności do komunikacji całymi zdaniami, • 
zdolności do autonomii, • zdolności do „zarządzania” swo-
imi emocjami i  samokontrolą. Poniżej omówię dokładniej 
każdą z tych kompetencji w obrębie danego obszaru. 

Rozwój fi zyczny i aktywność dziecka

Dzieci  rozpoczynające edukację przedszkolną doskonalą 
umiejętności lokomocyjne (chodzą, biegają, skaczą, nie-
które świetnie potrafi ą jeździć na czterokołowym rowerze), 
rozwijają zdolności do manipulacji przedmiotami (rysują, 
układają klocki, posługują się sprawnie sztućcami). Posze-
rzają wiedzę na temat funkcji otaczających ich przedmiotów 
(uczą się, do czego służą i  jak ich używać). Wciąż naśladują 
dorosłych, dążą do uzyskania określonego efektu swoich 
działań. Wszystkie wyżej wymienione kompetencje rozwija-
ją się szybciej, jeśli w najbliższym otoczeniu dziecka znajduje 
się życzliwy dorosły regulujący pobudzenie dziecka, pokazu-
jący, chwalący i pomagający w chwilach trudności.

Moment przejścia dziecka z wczesnego dzieciństwa do 
wieku przedszkolnego to początek ważnej zmiany w  jego 
dotychczasowych działaniach. Nadal dominuje działanie 
spontaniczne (tj. impulsywne, dziecko działa bez zastano-
wienia, ulega własnym pragnieniom i  wyobrażeniom), np. 
jeśli czegoś zechce, to chce tego od razu, domaga się tego 
usilnie lub bez zastanowienia samo podejmuje działania, 
aby to osiągnąć. Nie zwraca uwagi na to, że zabawka, po 
którą sięga, nie należy do niego, lecz do kolegi. Pragnienie 
dziecka ujawnia się bezpośrednio w działaniu. Wszystko to, 
czego dziecko nie zna, pobudza jego wyobraźnię, np. dziec-
ko z  daleka zauważyło fragment czerwonego, prostokąt-
nego przedmiotu, zaczyna się go domagać dlatego, że ten 
przedmiot przypomniał mu jego czerwone auto, którym 
zapragnęło się bawić. Mimo to dziecko potrafi  przez krótki 
czas powstrzymać się od wykonywania danej czynności. 
Jest to początek działania spontaniczno-reaktywnego, 
np. oczekiwanie na swój posiłek, czekanie w  kolejce przy 
wejściu do sali. Dzieci potrafi ą korzystać z prostych wska-
zówek osoby dorosłej, wykonać wyznaczone i „kierowane” 
przez niego zadanie czy czynność i  skończyć je z  pomocą 
dorosłego.

Funkcjonowanie poznawcze dziecka 
i jego komunikacja z otoczeniem

Dzieci w  wieku wczesnoprzedszkolnym potrafi ą skupić 
uwagę na krótki czas na wykonywanym przez siebie za-
daniu, dobrze realizują zadania krótkie i  proste, potrafi ą 
zaangażować się w to, co jest dla nich ciekawe i daje szybką 
przyjemność/nagrodę. Ich pamięć robocza w  tym okresie 
mieści dwa-trzy elementy. 
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Według Jeana Piageta poznawanie czy myślenie dzieci 
u progu edukacji przedszkolnej znajduje się w początkowej 
fazie inteligencji przedoperacyjnej (między trzecim a siód-
mym rokiem życia). Inaczej mówiąc – jest prelogiczne, a więc 
bardziej zaawansowane niż myślenie na poziomie sensomo-
torycznym (charakterystycznym dla okresu poniemowlęce-
go), ale jeszcze nie tak logiczne jak myślenie dziecka w szkole. 
Rozpoczęcie tej fazy jest zindywidualizowane, zależne od 
wielu czynników. Jednym z  nich jest poziom opanowania 
mowy przez dziecko oraz sposób zabawy.

Dzieci na tym etapie jeszcze nie potrafi ą dokonywać 
operacji logicznych, ich myślenie ma charakter silnie in-
tuicyjny, egocentryczny. Dziecko uważa, że to, co widzi, 
myśli lub odczuwa, jest jedyne i  tożsame z  myśleniem in-
nych osób. Sądzi, że inni myślą tak jak ono. Na przykład ma 
wrażenie, że można z każdym porozmawiać o bajce, którą 
ostatnio oglądało w  telewizji, bo skoro ono ją widziało, 
to inni też ją mają w  głowie. Pytając dziecko, co na obiad 
chciałby zjeść jego tata, z pewnością odpowie ono, że słod-
ki batonik lub ciastko, bo przecież samo dziecko ma na to 
ochotę. Dlatego dwuipół- czy trzylatkowi tak trudno jest 
spojrzeć z  innego punktu widzenia, przyjąć perspektywę 
rodzica, rówieśnika czy starszego rodzeństwa. 

Dzieci dość sprawnie komunikują się zarówno za pomo-
cą mowy niewerbalnej, jak i werbalnej. Znają bardzo dużo 
słów i  większość z  nich wypowiada je poprawnie. Budują 
zdania składające się z  trzech-czterech słów, a  niektóre 
znacznie dłuższe. Trzylatek potrafi  ująć w swojej wypowie-
dzi relacje i związki przyczynowo-skutkowe.

Dzieci u  progu wieku przedszkolnego stosują zabawy 
manipulacyjne (toczenie, pchanie, potrząsanie, wrzucanie 
różnych przedmiotów do pojemników) i  konstrukcyjne 
(układanie, lepienie, składanie, budowanie). Są to zabawy 

„na serio”, a  ich istotą jest czerpanie przyjemności z  same-
go manipulowania, doświadczania czy poznawania siebie, 
przedmiotów czy przestrzeni. Efektem tej zabawy jest 
wykształcenie u  dziecka gotowości do oddzielenia siebie 
od świata zewnętrznego i budowa pierwszych wyobrażeń 
na temat przedmiotów i siebie jako sprawcy. U niektórych 
dzieci można zauważyć początek stosowania zabaw „na 
niby”, które opierają się na wyobraźni, fantazji, a polegają 
na udawaniu i  tworzeniu przez dziecko wymyślonej sytu-
acji, aby móc w niej zaspokajać swoje pragnienia.

Dzieci u progu edukacji przedszkolnej uczą się sponta-
nicznie (nauka okolicznościowa), a więc poprzez swobodną 
eksplorację i zabawę spontaniczną.

Samoświadomość i struktura Ja dziecka 
na starcie edukacji przedszkolnej

Dzieci rozpoczynające edukację przedszkolną mają świa-
domość tego, kim są. Potrafi ą różnicować siebie od świata 
zewnętrznego, a więc rozumieją, że posiadają jakiś szereg 
cech wyróżniających je wśród innych obiektów i  osób. 
Wiele dzieci potrafi  odróżniać własne działania od działa-
nia innych (dziecko rozumie, że jest sprawcą działań) oraz 

działania od efektów działań (dziecko dostrzega relację 
między sprawstwem a efektami). Skupiają i ograniczają się 
do konkretnych cech zewnętrznych i obiektywnych, takich 
jak wiek czy płeć. Największym osiągnięciem okresu wcze-
snego dzieciństwa jest rozpoczęcie procesu tożsamości 
płciowej, a więc umiejętność określania własnego rodzaju 
płci (jestem dziewczynką/jestem chłopcem) oraz odróżnia-
nia płci kobiet i mężczyzn, chłopców i dziewczynek. U dzie-
ci z  lepiej rozwiniętą mową można zauważyć stosowanie 
odpowiednich etykiet słownych podkreślających rodzaj: 
on, ona, babcia, dziadek, pan, pani itp.

Kształtowanie się relacji partnerskiej, 
regulacja emocji i doświadczanie 
samodzielności

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej dziecka przypada 
na ostatnią, czwartą fazę kształtowania się przywiązania, 
a więc na etap kształtowania się relacji partnerskiej mię-
dzy dzieckiem a  jego głównym opiekunem (rodzicami). 
Zdaniem Johna Bowlby’ego faza ta rozpoczyna się około 
połowy trzeciego roku życia, zatem wiele dzieci, zwłaszcza 
te z pierwszej połowy roku, ma już tę fazę za sobą, o czym 
świadczy zdolność do spójnego funkcjonowania w  przed-
szkolu pod nieobecność rodzica.

W  tej fazie dziecko nabywa zdolność postrzegania 
matki/ojca jako odrębnej osoby, która kieruje się własnymi 
celami, a jej motywy postępowania są dla dziecka coraz bar-
dziej zrozumiałe (np. Mama idzie do pracy, a ja będę bawił się 
w przedszkolu). Rozwija się zdolność wglądu w uczucia i mo-
tywy rodzica, co stanowi podstawę do kształtowania part-
nerskiej relacji z  rodzicem. Jest to największe osiągnięcie 
rozwojowe z wczesnego dzieciństwa. Pozwala ono dziecku 
hamować swoje zachowania, a dzięki zdobytej umiejętności 
komunikowania się werbalnego możliwe jest uzgadnianie 
celów pomiędzy rodzicem a  dzieckiem (Mama przyjdzie 
mnie odebrać po obiadku, tak mi obiecała). Dziecko i rodzice 
mogą zmieniać swoje zachowania poprzez uwzględnianie 
celów i planów drugiego. Trzylatek może już coraz częściej 
powstrzymać swoje działanie i włączyć w nie cel wyznaczo-
ny przez rodzica (Idę do przedszkola, będę słuchał pani i bawił 
się z innymi dziećmi, a mama/tata idzie do pracy i odbierze mnie 
po obiedzie), staje się coraz bardziej niezależny od opiekuna, 
gdyż jego osoba zostaje uwewnętrzniona jako „bezpieczna 
baza”, z  której bliskości dziecko nadal „korzysta” w  sytu-
acjach zagrożenia. Ale, co bardzo istotne, dziecko zaczyna 
wykorzystywać inne osoby (rówieśników, opiekunów, na-
uczycieli) do tego samego celu. 

Okres wczesnego dzieciństwa jest etapem groma-
dzenia kapitału początkowego i  kończy się osiągnięciem 
podstawy kompetencji kluczowych również w  obszarze 
rozwoju społeczno-emocjonalnego. Dzieci rozpoczyna-
jące edukację przedszkolną wciąż pracują nad własną 
autonomią i  zdolnością do samodzielnego normowania 
swoich stanów emocjonalnych, potrafi ą okazywać róż-
nego rodzaju emocje – pozytywne i  negatywne – oraz 
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rozpoznać emocje u  innych. Trening czystości powinien 
być u  nich pozytywnie zakończony. Wiele z  nich, dzięki 
doświadczeniom stymulującym ich rozwój samodzielno-
ści i  cierpliwości rodziców, którzy ich nie wyręczają, ma 
umiejętności związane z samoobsługą: samodzielnie pije 
i  je posiłki (w  sposób właściwy używa łyżki i  widelca), po-
trafi  przenieść napełniony do ¾ wodą kubek, rozebrać się, 
włożyć majtki i  spodnie, skarpetki i  buty, próbuje rozpiąć 
guziki, lecz nie radzi sobie z zamkiem i sznurowadłami, sa-
modzielnie myje ręce bez zamoczenia sobie ubrania. Dzieci 
lubią pomagać w  pracy domowej, starają się być usłużne 
i chętnie wykonują prośby czy polecenia dorosłych. Wiele 
z nich będzie posiadało nawyki w zarządzaniu przestrzenią 
wokół siebie, np. nauczone są odkładania zabawki do ko-
szyka czy pudełka.

Diagnoza rozpoznania osiągnięć 
rozwojowych dziecka, jego zasobów 
i środowiska rodzinnego

Istnieje wiele sposobów rozpoznania osiągnięć rozwo-
jowych dziecka na progu edukacji przedszkolnej, jego 
zasobów i  środowiska rodzinnego. Jednym z  nich jest 
przeprowadzenie wnikliwej obserwacji dzieci podczas dni 
adaptacyjnych w przedszkolu. Nauczyciel prowadzący ma 
okazję zorientować się, jakie temperamenty będzie miał 
w grupie, które dzieci radzą sobie z chwilową rozłąką z ro-
dzicem i jakie strategie wykorzystują. Można również zaob-
serwować poziom samodzielności dzieci. 

Oprócz obserwacji można poprosić rodziców o  sporzą-
dzenie charakterystyki własnego dziecka przy pomocy przy-
gotowanego w  tym celu kwestionariusza z  zagadnieniami 
dotyczącymi sfery poznawczej, emocjonalnej i  społecznej. 
Jeśli uczęszczało do żłobka lub klubu dziecięcego, warto 
poprosić rodziców o  dostarczenie opinii z  tej instytucji na 
temat funkcjonowania dziecka. Można również skorzystać 
z  gotowych narzędzi diagnostycznych ustalających goto-
wość dziecka do pójścia do przedszkola. Takim ciekawym 
narzędziem jest „Kwestionariusz dla rodziców/opiekunów: 
gotowość dziecka do pójścia do przedszkola” opracowany 
przez zespół Instytutu Badań Edukacyjnych pod kierunkiem 
Anny Brzezińskiej (seria 4. Monitorowanie rozwoju w okresie 
dzieciństwa i dorastania, tom 1, dodatek: Skrzynka z narzędzia-
mi – wczesne dzieciństwo, narzędzie nr 23). Kwestionariusz 
jest bezpłatny i dostępny w zasobach internetowych.

Znaczenie procesu adaptacji rodziców 
i dziecka do funkcjonowania w przedszkolu

Na zakończenie słów parę o  procesie adaptacji do przed-
szkola. Moim zdaniem przystosowanie się do pobytu dziec-
ka do przedszkola powinno dotyczyć w pierwszej kolejności 
jego rodziców, a później samego dziecka. Dlaczego? Małe 
dziecko naśladuje ich we wszystkim i uczy się strategii ra-
dzenia sobie z trudnymi emocjami właśnie od nich. Jeśli za-
tem rodzic mocno przeżywa rozłąkę z dzieckiem, pojawia 

się smutek lub zdenerwowanie, dziecko też będzie odczu-
wać te emocje. Rodzice powinni być przekonani o tym, że 
wybrane przez nich przedszkole jest miejscem bezpiecz-
nym i  stymulującym rozwój ich dziecka. Należy zatem po-
pracować nad rodzicielskim nastawieniem do przedszkola, 
zminimalizować niepokój, proponując rodzicom spotkanie 
z  nauczycielem prowadzącym grupę, podczas którego 
będą mogli go poznać i przekonać się o jego kompetencjach. 
Warto nie zamykać się na obecność rodziców w przedszko-
lu. Niech poczują panującą tam atmosferę.

Na spotkaniu z  rodzicami warto im przekazać, oprócz 
spraw typowo organizacyjnych, wiedzę na temat ewentu-
alnych trudności adaptacyjnych, jakie mogą się pojawić. Jak 
podaje Jadwiga Lubowiecka (2001), mają one związek ze 
zmianą dotychczasowych standardów zaspokajania potrzeb 
emocjonalnych i  biologicznych dziecka, z  nawiązywaniem 
kontaktów interpersonalnych z  nieznanymi ludźmi, zdoby-
waniem orientacji w  środowisku materialnym przedszkola, 
zmianą trybu i rytmu dnia, nabywaniem poczucia przynależ-
ności do grupy oraz przyzwyczajeniem się do pełnienia innej 
pozycji w grupie niż w domu. Wiemy, że te trudności można 
złagodzić lub je całkowicie zniwelować poprzez odpowied-
nie zabiegi wychowawcze: wprowadzenie minimum miesiąc 
przed rozpoczęciem przedszkola treningu samodzielności 
u  dziecka, oswajanie dziecka z  miejscem jego przyszłego 
pobytu oraz wspieranie dziecka w  rozumieniu tego, co bę-
dzie działo się w  przedszkolu, przez czytanie książek o  tej 
tematyce. Obecnie na rynku wydawniczym mamy wiele in-
teresujących pozycji o  charakterze terapeutycznym, które 
w dyskretny sposób minimalizują obawy dziecka, jak i  jego 
rodziców wobec przedszkola.
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