
JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO 

REALIZACJI OBOWIĄZKU 

SZKOLNEGO? 
 

 

 

Mgr Katarzyna Wilk 



ROZWÓJ RUCHOWY 
 Jeżdżenie na czym się da  - rower, narty, rolki, deskorolka, sanki, łyżwy; 

 Basen; 

 Chodzenie po krawężniku, narysowanej linii, linie; 

 Tworzenie gigantycznych gier planszowych 

 Tory przeszkód podczas spacerów i w mieszkaniu 

 Slalomy z utrudnieniami – skoki ze szklanką z wodą, z piłeczką na łyżeczce etc. 

 Chodzenie po sznurku (do przodu i do tyłu) – w ten sposób też nauka 
głoskowania 

 Formowanie ze sznurka kształtów stopami – także myślenie matematyczne, 
percepcja wzrokowa 

 Dziki wąż – skakanie na sznurek, którym porusza druga osoba 

 Trzy nogi – chodzenie ze związanymi nogami w parze 

 Domowy hokej – przesuwanie piłki i piłeczki między wyklejonymi liniami, 
przez tor przeszkód (nogą, ręką, patykiem, słomką) 

 Zabawy z krzesłem – czołganie pod na różne sposoby, wchodzenie na, 
schodzenie, skoki etc. 

 Chodzenie ze „sklejonymi” nogami, kolanami, stopami 

 Marszczenie chusty stopami w „piłeczkę” 

 Trzęsienie ziemi – chodzenie po dywanie, którym poruszają rodzice 

 zabawy w „chowanego”, 

 zabawy typu „ciepło-zimno”, 

 



SPRAWNOŚĆ MANUALNA  

PRAWIDŁOWY CHWYT PISARSKI 



SPRAWNOŚĆ MANUALNA 

GRAFOMOTORYKA 

Ćwiczenia mięśni rąk: 

 Naśladowanie ruchów potrzebnych przy 
wykonywaniu czynności (malowanie sufitu i ścian, 
zrywanie owoców, łapanie baniek mydlanych) 

 Kreślenie w powietrzu dużych, płynnych i 
swobodnych ruchów w kształcie fal, kół, ósemek 

 Lepienie z masy solnej, ciastoliny itp. 

 Układanie obrazków z małych elementów (zapałki, 
guziki, koraliki) 

 Wycinanie, wyklejanie kształtów 

 Malowanie palcami i dłonią na tacy wysypanej 
kaszą, mąką, ryżem 

 

 



PERCEPCJA WZROKOWA  

KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA 

 Zdolność do rozpoznawania i rozróżniania bodźców 
wzrokowych oraz ich interpretacji 

 

Ćwiczenia: 

 Zgadywanie czego brakuje i dorysowywanie 

 Szukanie różnic/podobieństw 

 Dorysowywanie 2 części rysunku 

 Rozkładanie i składanie zabawek konstrukcyjnych – 
segregowanie wg. Kryterium (kolory, wielkości, 
szeregi) 

 Łączenie kropek linią 

 Pogrubianie i odwzorowanie kształtów 

 Nawlekanie koralików/ przewlekanie 

 Składanie pociętych pocztówek/obrazków 

 
 



PERCEPCJA SŁUCHOWA 

SŁUCH FONEMATYCZNY  
Ćwiczenia: 

 Rozpoznawanie dźwięków  dochodzących z ulicy, pojazdów, 
przedmiotów 

 Rozpoznawanie głosu i źródła dźwięku 

 Śpiewanie piosenek 

 Ile sylab – porównywanie na podstawie liczby klocków 

 Tworzenie wyrazów o podanej sylabie ko- (-tek, -sa, -ło, -rek itd.), 
głosce „s-” 

 Pary mak-kot, lis-sok /rymy kotek-płotek, 

  Zaufany przewodnik – dziecko ma zawiązane oczy, dorosły 
głosem lub innym dźwiękiem (cichym) przywołuje dziecko, 
prowadząc je po pokoju, stopniowo można zwiększać dystans 
między dorosłym, a dzieckiem 

 Domowa orkiestra – dziecko siedzi z zamkniętymi oczyma, dorosły 
gra na zaimprowizowanych instrumentach (butelka z wodą, 
garnek, drewniane łyżki, pudełeczko z ryżem, tarka etc.), dziecko 
ma określić w jakiej kolejności grały „instrumenty” lub odtworzyć 
zagrany rytm 

 

 

 

 



MYŚLENIE PRZYCZYNOWO - SKUTKOWE 

 Myślenie przyczynowo - skutkowe to umiejętność 
odróżniania przyczyny od skutku zdarzeń, 
zdolność do porządkowania w odpowiedniej 
kolejności czasowej (chronologii). Zrozumienie 
zależności przyczynowo - skutkowej wymaga 
wcześniejszych umiejętności budowania szeregów 
i sekwencji 

 

 Wpływa na zdolność dziecka do przewidywania 
skutków swoich działań, planowania, 
przewidywania konsekwencji. Dziecko uczy się 
modyfikować swoje zachowanie w zależności od 
efektów jakie pragnie osiągnąć. 

 

 Książeczki z serii „Opowiem Ci mamo” 



MYŚLENIE ABSTRAKCYJNE 
 Szukać w otoczeniu różnych rzeczy, spróbować je nazwać, połączyć w 

pary i razem z dzieckiem szukać tego co je łączy. Jakie 
podobieństwo? Np. widzimy ołówek i długopis i rozmawiamy z 
dzieckiem naprowadzając go na  to co je łączy: służą do pisania.   

Niestety bardzo często dziecku łatwiej znaleźć i nazwać to co odróżnia 
dwa przedmioty, niż to co je łączy. W takim przypadku też mówimy o 
różnicach: ten jest zielony, ten niebieski, ten gruby , ten chudszy, oba 
służą do pisania-to są podobieństwa, a to różnice. 
 

 Poprzez omawianie poszczególnych par przedmiotów szukać tego co je 
łączy i jest najważniejsze i tego co je łączy, ale jest już mniej ważne 
(cechy pierwszo- i drugorzędowe): W czym są podobne śliwka i 
czereśnia? Jeśli dziecko odpowiada konkretami – mają pestki, zjadamy 
je – mówimy: ale zobacz: obie są przede wszystkim owocami). 
 

 Można wraz z dzieckiem obejrzeć jakiś rysunek i poprosić, żeby 
opowiedziało o tym, co widzi. Jeśli zacznie skupiać się na 
szczegółach („tu są choinki, a tam grzybki…” itd.), mówimy: „ale 
zobacz, tu widzimy przede wszystkim las” (można najpierw spróbować 
dziecko naprowadzić, poczekać, aż samo obejrzy obrazek i określi 
najbardziej ogólnie, co on przedstawia). Dopiero po ogólnym opisaniu 
rysunku niech zacznie zagłębiać się w szczegóły. Ten sposób pracy 
pozwala nam też ćwiczyć sprawność językową (zdolność opowiadania i 
poszerzanie słownictwa) 
 



Wspólne obowiązki domowe  
• W kształtowaniu nawyków/cech:  

-systematyczności 

-obowiązkowości 

-odpowiedzialności  

-Wytrwałości 

•Są źródłem radości z osiągniętego 
celu 

•Wzmacniają w poczuciu własnej 
wartości 
 

 

 

pomagają 

KOMPETENCJE SPOŁECZNO - 

EMOCJONALNE 



Gry zespołowe 

Rodzinne gry z regułami  

 

 

 

 

 

• Umiejętnośd przegrywania  

• Rozwiązywania konfliktów 

• Radzenie sobie z frustracją  

• Teorię umysłu 

• Przestrzeganie reguły gry  

 

Rozwijają  

KOMPETENCJE SPOŁECZNO - 

EMOCJONALNE 



Wspólne czytanie 

 
 

•  Świadomośd emocji własnych 
i innych ludzi 

•  Rozumienie intencji innych 

•  Wiarę we własne siły 

•  Motywację do nauki 

•  Zainteresowania czytelnicze 

 

•  W odreagowaniu napięd,  

dzięki identyfikacji z bohaterami  

rozwija 

pomaga  

KOMPETENCJE SPOŁECZNO - 

EMOCJONALNE 



POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI 

WÓR ZADOWOLENIA 

 Potrzebne: wór, karteczki białe, kolorowe, 

kolorowe pisaki 

 Spisujcie lub rysujcie, co zrobiliście dzisiaj 

dobrze. Niech dziecko decyduje ile karteczek 

każdego dnia wykorzysta. Ważne by na każdej 

karteczce napisać datę jej powstania. Rodzic też 

może zapisywać te wspaniałe rzeczy wrzucać do 

worka.  Po kilku dniach kiedy sięgniecie do 

worka, zobaczycie ile się ich nazbierało, z ilu 

rzeczy możecie być dumni. 

 



POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI 

DŁOŃ 

 Potrzebna: kartka i kolorowe pisaki 

 Odrysowujemy swoje dłonie, na każdym z palców 

zapisujemy lub rysujemy 5 swoich mocnych stron 

Co w sobie lubię? 

Z czego jestem dumny? 

W czym jestem dobry? 

 

 Potem zamiana rodzic wpisuje 5 mocnych stron 

dziecka, a dziecko wpisuje 5 mocnych stron 

rodzica. 

 Postrzeganie siebie, możliwość poznania, jak 

dużo potrafię oraz w czym jestem dobry 

 


