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Jak wiadomo, przygotowanie dzieci 
w wieku przedszkolnym do nauki 
pisania stanowi jeden z ważniejszych 
elementów edukacji, gdyż warunkuje 
osiągnięcie dojrzałości szkolnej.  
Pisząc o dojrzałości dziecka do nauki 
pisania, warto skoncentrować się  
wokół cech przedszkolaka 
i jego właściwości umysłowych, 
psychomotorycznych oraz wokół 
pozytywnych odczuć emocjonalno- 

-społecznych. Bez wątpienia dziecko 
rozpoczynające naukę szkolną 
powinno się odznaczać odpowiednio 
rozwiniętymi możliwościami zarówno 
intelektualnymi, jak i manualnymi.

W myśl założeń systemu wychowania przedszkolnego 
przygotowanie do nauki pisania powinno odbywać się po-
przez zapewnienie warunków i  organizowanie odpowied-
nich sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, które w  natu-
ralny sposób będą kształtowały różnorodne umiejętności 
niezbędne do opanowania tej sprawności.

Proces przygotowania dzieci do nauki pisania rozpo-
czyna się już w grupie trzylatków, a  intensyfikuje w  kolej-
nych latach pobytu w  przedszkolu. Toteż sytuacja nakła-
da na nauczycieli wychowania przedszkolnego ogromną 

1 Wróbel T., Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa 1985, s. 48.

odpowiedzialność. Każdy nauczyciel-wychowawca powi-
nien wiedzieć, w jaki sposób tenże proces usprawniać i roz-
wijać. Pierwsze pozytywne odczucia czy niepowodzenia 
mają wpływ na dalszą „karierę” młodego pokolenia. Sama 
umiejętność pisania ma bardzo często charakter samorzut-
ny, co znaczy, że dziecko chce pisać i  pisze drukowanymi 
literami. Jednak aby dziecko mogło rozpocząć właściwą 
naukę pisania, musi być do niej odpowiednio przygotowane.

Na czynność pisania mają wpływ następujące obszary1: 
• psychologiczny – obejmuje analizę i  syntezę dźwiękową, 
wzrokową i  ruchową. W  tym aspekcie ważne jest wywo-
łanie w  świadomości dziecka wyobrażenia litery odpowia-
dającej danej głosce; • fizjologiczny – element ten dotyczy 
procesu pisania polegającego na skomplikowanych pobu-
dzeniach nerwowych i  ich integracji w  korze mózgowej 
oraz aparacie ruchowym ręki; • motoryczny – odnosi się 
do ruchów motoryki dużej ramienia, przedramienia i moto-
ryki małej, mianowicie ruchów kości dłoni i palców. Koniecz-
na zatem jest bardzo dobra sprawność nadgarstka i trzech 
palców: kciuka, wskazującego i środkowego.  

Na umiejętność pisania ma wpływ wiele czynników.
Należą do nich:  Orientacja przestrzenna, dzięki której 
dziecko rozumie oraz wskazuje kierunki: na wprost, na pra-
wo, na lewo; powinno też rozpoznawać strony w schemacie 
własnego ciała.  Koordynacja wzrokowo-ruchowa w  za-
kresie motoryki dużej, małej i równowagi oraz wypracowa-
nie dobrej pamięci ruchowej, która ułatwia najmłodszym 
wierne odtwarzanie różnych wzorów w  rozmaitych ukła-
dach.  Zarówno prawidłowy nacisk na powierzchnię 
kartki w  trakcie pracy z  narzędziem pisarskim, jak i  wy-
eliminowanie nieprawidłowego napięcia w  obrębie pal-
ców dłoni.  Właściwa postawa w trakcie pisania – proste 
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plecy, odpowiednia wysokość stolika, ułożenie obręczy 
barkowej, miednicy i  stóp.  Wyćwiczona sprawność 
ręki, w  tym stawu barkowego, przedramienia, mobilność 
nadgarstka, palców i  kciuka.  Odpowiedni chwyt narzę-
dzia pisarskiego.

Szczególne trudności dostrzega się u  dzieci, które po 
raz pierwszy uczęszczają do przedszkola. Zdarza się, iż 
mają trudności z odwzorowaniem różnych kształtów na po-
wierzchni kartki, rozplanowaniem rysunku, brakiem płynno-
ści ruchów ręki i tempem pracy, które bywa nieco wolniejsze. 
Część przedszkolaków boryka się także z  problemem tzw. 
nieustalonej dominacji lateralnej, co znaczy, że wykonuje 
czynności zamiennie – raz prawą, raz lewą ręką.

Problemy i  trudności, jakie dziecko napotyka przy wy-
konywaniu precyzyjnych ruchów w trakcie rysowania, nie 
sprzyjają rozbudzeniu zamiłowania do tej czynności, wręcz 
przeciwnie – niezadowalające efekty pracy mogą zniechę-
cić dziecko do dalszego działania w tym obszarze. Dlatego 
należy podejmować różnorodne czynności, zadania, prace, 
zabawy, które będą wspierać najstarszych przedszkola-
ków w osiąganiu dojrzałości związanej z przygotowaniem 
do pisania. Dobrym pomysłem są różnorodne ćwiczenia 
i zabawy o charakterze manualnym. Warto wspomnieć cho-
ciażby o rozmaitych technikach malowania, które dla przy-
szłej nauki pisania mają niebagatelne znaczenie ze względu 
na rodzaj ruchów i  pracy mięśni ramienia oraz ręki. Dzięki 
malowaniu zwalniamy napięcie mięśniowe, co pozwala na 
swobodę pracy ręki. Wydzieranka z  kolei jest zarówno 
atrakcyjną, jak i  trudną techniką. Wymaga ukształtowania 
do pewnego stopnia koordynacji ruchów rąk i  współpracy 
palców. Stwarza niebagatelne warunki do motorycznego 
ćwiczenia dłoni, co w efekcie prowadzi do dużej wrażliwości 
czuciowej opuszków palców. Do ćwiczeń najlepiej użyć róż-
norodnych gatunków papieru: gazety, kartonu, pergaminu, 
bibuły, folii aluminiowej. Na uwagę zasługuje również lepie-
nie, które ma ogromne znaczenie w rozwijaniu sprawności 
manualnej. Czynności takie, jak ugniatanie, formowanie, 
ściskanie różnych mas plastycznych angażuje wszystkie 
mięśnie i stawy śródręcza oraz staw nadgarstka. Stemplo-
wanie zaś stwarza możliwość zaangażowania całej dłoni, 
dostosowania napięcia mięśni do projektowanego efektu. 
Podczas odbijania stempla dziecko ma możliwość kontro-
lowania swoich ruchów i  ich doskonalenia. Także rysowa-
nie jest czynnością przygotowującą dzieci do nauki pisania. 
Podnosi poziom sprawności manualnej, rozwija spostrze-
ganie i  myślenie, gdyż samo narzędzie skłania do analizo-
wania ruchem wyobrażeń rzeczywistości, które dziecko 
próbuje przedstawić. Rysując, przedszkolak pozostawi 
ślad kreski z kierunkiem ruchu, jaki zainicjował jego wyko-
nanie. W  ten oto właśnie sposób uczy się łączyć wzorzec 
wzrokowy z wzorcem kinestetycznym, przenosząc prawo- 
i  lewostronne związki wzorca kinestetycznego na bodźce 
wzrokowe. Wspomnieć należy też o  ćwiczeniach graficz-
nych, których celem jest wyrabianie płynności i precyzji ru-
chów ręki jak przy pisaniu. Wśród nich na uwagę zasługuje 
pogrubianie konturów figur, prostych szlaczków, łączenie 

wyznaczonych punktów linią ciągłą, przerysowywanie za 
pomocą kalki technicznej. Stopniowo wprowadzając ryso-
wanie coraz mniejszych i  coraz bardziej złożonych form, 
dzieci usprawniają drobne ruchy ręki ułożone w pozycji jak 
przy pisaniu.

We wspieraniu przygotowania do nauki pisania waż-
ne miejsce zajmują również następujące aktywności: • ćwi-
czenia rozmachowe – usprawniające całą rękę; • układanie 
różnorodnych wzorów z  mozaiki geometrycznej, konstru-
owanie z klocków; • kreślenie po wykropkowanym śladzie; 

• przetwarzanie prostych obrazów ruchowych na obra-
zy graficzne, np. labirynt; • obrysowanie szablonów róż-
nych kształtów; • wykonanie „plastelinowych obrazków”; 

• zabawy paluszkowe doskonalące koordynację wzroko-
wo-ruchową; • wykonywanie prac na różnych formatach 
papieru różnorodnymi narzędziami; • układanie wzo-
rów literopodobnych; • wycinanie z papieru, filcu, kartonu, 
tworzywa sztucznego; • majsterkowanie z tworzywa przy-
rodniczego; • wypełnianie prac różnym materiałem: kaszą, 
ryżem, wełną, plasteliną; • ćwiczenia na stymulację doty-
kową: malowanie palcami, różnicowanie ciepłe/zimne, ma-
sażyki; • zabawy sensoryczne z  wykorzystaniem różnych 
faktur, materiałów, substancji.

Przygotowanie najmłodszych do nauki pisania to proces 
niezwykle złożony, wymagający od dziecka potężnej pracy. 
Wyrabianie gotowości do nauki pisania poprzez zastoso-
wanie m.in. technik plastycznych, działalności konstrukcyj-
no-technicznej ułatwia osiągnięcie dojrzałości szkolnej 
w  opisywanym obszarze. Tak szerokie i  różnorodne przy-
gotowanie od strony manualnej ułatwi przejście najstar-
szym przedszkolakom do realizacji ćwiczeń polegających 
na kreśleniu wzorów o charakterze literopodobnym. Toteż 
jednym z  priorytetowych zadań powinno być świadome, 
rytmiczne i  systematyczne realizowanie wieloetapowe-
go oraz wszechstronnego oddziaływania na dzieci w zakre-
sie przygotowania do nauki pisania. Ćwiczenia nie mogą 
mieć charakteru okazjonalnego ani przypadkowego. Po-
winny być integralną częścią zajęć i zabaw dydaktycznych. 
Jak wiadomo, na stopień opanowania tej umiejętności wpły-
wa atrakcyjność zajęć, forma ich przeprowadzenia i zastoso-
wanie różnorakich metod, przy wykorzystaniu naturalnych 
potrzeb dzieci, a  więc potrzeby ruchu, zabawy i  aktywno-
ści twórczej. 
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