
                                 Bożena Janiszewska
psycholog

                               DOJRZAŁOŚĆ  DZIECKA  U  PROGU  SZKOŁY 
                                 I  JEJ DIAGNOZA
                       Od września 2009 roku nauczyciele w przedszkolach mają obowiązek 
                         dokonywania diagnozy przedszkolnej pięciolatków oraz tych dzieci 
                         sześcioletnich, które jeszcze są w edukacji przedszkolnej.

                  CELE DIAGNOZY:  poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci;
                                                 podjęcie działań wyrównujących start szkolny dzieci
                                                    i sprawdzenie ich skuteczności w okresie późnej wiosny;
                                                 przedstawienie rodzicom wyników diagnozy celem 
                                                    pomocy w podjęci decyzji o posłaniu lub nie dziecka
                                                    do szkoły.
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                        Diagnoza przedszkolna ma określić, czy i na ile dziecko  sześcioletnie poradzi 
                        sobie w klasie I szkoły podstawowej,  czy będzie w stanie opanować wiadomości
                        i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy I.
    
              Inaczej mówiąc, należy sprawdzić czy dziecko „osiągnęło taki poziom rozwoju:
                   *  FIZYCZNEGO           *  PSYCHICZNEGO          *  SPOŁECZNEGO,
              który czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie w klasie I 
              szkoły podstawowej”                                                      (def. Stefana Szumana).

                    Wrażliwość – to samorzutne zainteresowanie tzw. czynnościami szkolnymi (próby
                                            pisania liter, próby czytania, liczenia, zabawa w szkołę itp.).
                    Podatność  -   to umiejętność podporządkowania się poleceniom i wskazówkom
                                            nauczyciela, to także możliwość uczenia się, opanowania materiału.

                    Dokonując diagnozy dziecka powinniśmy mieć wiedzę;
                                 co należy ocenić i jak należy oceniać (znać normy rozwojowe);
                                 mieć odpowiednie narzędzie do dokonania takiej oceny.
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                                      DZIECKO MOŻE ROZPOCZĄĆ NAUKĘ W SZKOLE, 
                                                               GDY  MA  KU  TEMU

                                    MOŻLIWOŚCI                      i               CHCE TO ROBIĆ
                             to inaczej 
to inaczej
                PROCESY INSTRUMENTALNE            PROCESY REGULACYJNE
                 CZYNNOŚCI WYKONAWCZE (RUCHY)                      PROCESY EMOCJONALNE
                       PROCESY ORIENTACYJNE:                                   POTRZEBY BIOLOGICZNE
                        UWAGA, PAMIĘĆ, SPOSTRZEGANIE                             (SĄ ONE WRODZONE)
                       PROCESY INTELEKTUALNE:                                 POTRZEBY PSYCHICZNE
                        WYOBRAŻENIA                                                           (NABYTE, WYUCZONE, WEWNĘTRZNE  )
                           MYŚLENIE                                                                WEWNĘTRZNE, NABYTE MECHANIZMY
                                                                                                           OSOBOWOŚCI
                                                                                                           WYMAGANIA ZEWNĘTRZNE
                                                                                                    WZMOCNIENIA: NAGRODY I KARY
                                                                                                               NORMY, ZASADY POSTĘPOWANIA

                       PROCESY INSTRUMENTALNE UMOŻ-                     PROCESY REGULACYJNE
                     LIWIAJĄ DZIAŁANIE, SĄ NARZĘDZIEM,                  STYMULUJĄ DO DZIAŁANIA,
                     „ INSTRUMENTEM”  POZWALAJĘCYM,                  NADAJĄ DZIAŁANIOM KIERUNEK, 
                     POZNAWAĆ ŚWIAT                                                DECYDUJĄ O WYBORZE DZIAŁAŃ
                                                                                                   LUB O ICH UNIKANIU. 



                Diagnoza przedszkolna polega na ocenie poziomu  :
                       procesów instrumentalnych (możliwości)
                       procesów regulacyjnych,
               po to, by określić, czy są one odpowiednie do wieku 5 – 6 lat lub powyżej
                  tego wieku (dziecko poradzi sobie wówczas w klasie I), czy też któreś z
                  nich są na niższym poziomie niż wiek dziecka  - należy w tym przypadku
                  zrealizować  indywidualny dla każdego dziecka program wspomagania 
                  i korygowania jego rozwoju.

                 Koniecznością staje się znajomość  prawidłowości rozwojowych
             dzieci w przedziale wiekowym 5 – 7 lat, ponieważ naukę w klasie I
             rozpoczną dzieci, które w danym roku kalendarzowym skończą 6 lat!

            W klasie I szkoły podstawowej we wrześniu znajdą się więc dzieci starsze,
            mające SZEŚĆ lat i osiem miesięcy oraz dzieci najmłodsze – w wieku PIĘĆ
            lat i osiem miesięcy!
            Różnica wiekowa między nimi wynosi rok  , a w tym wieku jest to bardzo dużo!
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                       Skok rozwojowy w wieku około pięć i pół – sześć i pół roku.
                W tym okresie uaktywnia się układ hormonalny, który powoduje,
             że w krótkim czasie dokonuje się wiele zmian rozwojowych w układach:
                kostnym   (szybki przyrost kości długich i zmiana ich grubości; pierwszy
                  etap kostnienia nadgarstka) – następuje zmiana proporcji ciała;
                mięśniowym   (grupy mięśni dopasowują się do długości kości); wzrasta siła
                  mięśni i odporność na zmęczenie; u chłopców obserwuje się „głód ruchu”;
                nerwowym   – dojrzewają części receptoryczne narządów zmysłowych: polep-
                  sza się ostrość wzroku, słuchu, dotyku itp. – dziecko odbiera więcej i lepiej
                  bodźce z otoczenia; dojrzewają struktury kory mózgowej odpowiadające za:
                  spostrzeganie wzrokowe, słuchowe itp., za myślenie ogólne i matematyczne,
                  dojrzewają struktury mózgowe odpowiedzialne za kontrolę ekspresji emocji,
                  za poziom uwagi i pamięci; dojrzewają nerwy czuciowe i ruchowe – szybciej
                  i lepiej przewodzone są impulsy nerwowe, wzrasta koordynacja ruchów i 
                  integracja zmysłowo-ruchowa;
                dojrzewają wszystkie układy wewnętrzne   – wzrasta odporność na choroby,
                  poprawia się oddychan ie, krążenie, trawienie, poprawia się zdolność do 
                  odroczenia zaspokajania potrzeb biologicznych itp.
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                           Dziecko przed zmianami rozwojowymi:
                chce się głównie bawić;
                uczy się okazjonalnie – w zabawie i poprzez zabawę;
                kieruje się w swoim postępowaniu nie normami, zasadami, ale EMOCJAMI.
                  Chce robić to, co lubi, unika czynności, których nie lubi, niechętnie poko-
                  nuje trudności; nie ma poczucia obowiązkowości i odpowiedzialności itp.
                w jego ruchach brak jeszcze koordynacji, brak płynności ruchów nadgarstka;
                ma mimowolną uwagę i pamięć, jego spostrzeganie wzrokowe i słuchowe
                  nie jest dostatecznie analityczno-syntetyczne, nie ma jeszcze myślenia
                  logicznego itp.

                           Dziecko po skoku rozwojowym:
                w jego aktywności zabawa już nie dominuje, ale także jest ważna;
                obserwuje się początki zdolności do uczenia się zamierzonego;
                lepiej kontroluje ekspresję emocji, coraz bardziej uwzględnia normy w
                  postępowaniu, próbuje pokonywać trudności; obserwuje się początki 
                  odpowiedzialności i obowiązkowości;
                procesy ruchowe i poznawcze mają inną jakość – obserwuje się początek
                  dowolności uwagi, pamięci, lepsze spostrzegania i początki myślenia 
                  logicznego.



                                       JAKIE SĄ WIĘC TE SZEŚCIOLATKI 
                               PRZED LUB W TRAKCIE SKOKU ROZWOJOWEGO???

                  DZIECI CHCĄ SIĘ GŁÓWNIE BAWIĆ – każda forma zabawowa
                    zachęca je do: słuchania, działania, pokonywania przeszkód.
                  BARDZO DOBRZE REAGUJĄ NA ZACHĘTY, POCHWAŁY –
                    PRZY NIEPOWODZENIACH ODMAWIAJĄ DZIAŁANIA.
                  ZMĘCZONE, ŚPIĄCE LUB GŁODNE STAJĄ SIĘ „ NIEZNOŚNE”
                    - nie uświadamiają sobie jeszcze przyczyn swego zachowania; po zjedze-
                    niu czegoś lub po krótkim odpoczynku szybko się regenerują.
                  ŁATWO ROZPRASZAJĄ SIĘ – CHCĄC JE SKONCENTROWAĆ
                    TRZEBA  BYĆ  „AKTOREM”.
                  POTRAFIĄ  BYĆ UPARTE – ARGUMENTY LOGICZNE NIE
                    SKUTKUJĄ – kierują się własnymi chęciami.
                  SĄ UFNE I ŁATWOWIERNE, PODATNE NA EMOCJONALNIE
                    PODANE INFORMACJE.
                  MAJĄ JESZCZE „MAGICZNE” MYŚLENIE.
                  SĄ EGOCENTRYCZNE. 

6

7



                       PONADTO:
               MAJĄ WIOTKI, MIĘKKI KOŚCIEC I SŁABE MIĘŚNIE – muszą więc
                 często zmieniać pozycję – kładą się, podpierają, klękają itp. – nie należy
                 wymagać spokojnego siedzenia.
               MAJĄ JESZCZE SILNE NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE (palców, nadgarstka,
                 przedramienia i barków) – piszą duże drukowane litery, często od dołu 
                 do góry, rysują szlaczki typu: I_I_I_I ; //////;\\\\\\\;  XXXX; VVVV, a  nie 
                 literopodobne typu: UUUU; boli je ręka przy pisaniu i rysowaniu, rysunki
                 są schematyczne, zgeometryzowane, kłopot w pisaniu w liniach itp.
               MAJĄ KŁOPOT Z OCENĄ STOSUNKÓW  PRZESTRZENNYCH:
                 prawo - lewo; góra – dół, pod, nad. obok, za, między itp.
               W ANALIZIE I SYNTEZIE WZROKOWEJ często odwracają elementy
                 asymetryczne, nie różnicują dobrze liter i cyfr o podobnych kształtach,
                 nie uwzględniają przerw między wyrazami itp. ; w opisie obrazka nie
                 spostrzegają dobrze zależności przestrzennych i nie używają przyimków 
                 do ich opisu



                       OPRÓCZ TEGO:

              W  ANALIZIE  I  SYNTEZIE  SŁUCHOWEJ  dzielą zdanie na wyrazy, 
                wyrazy na 2-4 sylab, wysłuchują głoski w nagłosie po ćwiczeniach, ale 
                nie wysłuchują jeszcze głosek w wygłosie i śródgłosie; syntetyzują sylaby,
                ale jeszcze często nie głoski. Nie znają i nie rozumieją pojęć typu: sylaba,
                głoska, samogłoska, spółgłoska, zdanie, wyraz itp.; „przekręcają” trudne
                wyrazy itp. Dzieci męczą się jeszcze dłuższym słuchaniem nowego tekstu.

              MYŚLENIE  ICH  JEST  NA POZIOMIE  KONKRETNO-
                WYOBRAŻENIOWYM  PRZEDOPERACYJNYM;  mając nawet dużo
                informacji NIE POTRAFIĄ JESZCZE DOSTATECZNIE DOBRZE NIMI
                OPEROWAĆ.  Efekty ich operacji są jeszcze subiektywne, niepełne i często
                nieprawdziwe. Myślenie charakteryzuje się centracją (jeden punkt widzenia),
                nie ma jeszcze odwracalności myślenia – myślenie dzieci nie jest jeszcze w
                pełni logiczne.
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               MYŚLENIE MATEMATYCZNE: dzieci zaczynają mieć już pojęcie liczby,
                 ale nie potrafiąc klasyfikować ani uogólniać nie rozumieją zbiorów ani
                 zależności między nimi; nie rozumieją, że odejmowanie jest odwrotnością
                 dodawania, dzielenie – odwrotnością mnożenia. Nie rozumieją pojęć
                 oznaczających jednostki miary, wagi itp. Wykonując proste działania na 
                 konkretach nie rozumieją często treści zadań itp. Do takiej matematyki
                 muszą jeszcze dojrzeć!

              UWAGA JEST JESZCZE MIMOWOLNA – to bodźce z zewnątrz kierują 
                 uwagą dziecka, a nie dziecko steruje swoją uwagą. UWAGA JEST MAŁO
                 PODZIELNA, ma mały ZAKRES, ma krótki czas KONCENTRACJI, dziecko
                 szybko męczy się przy skupieniu uwagi. SKUPIA SIĘ NA TYM, CO LUBI.
 
               PRZEWAŻA PAMIĘĆ MECHANICZNA, MIMOWOLNA – dziecko zapamiętuje
                 to, co dla niego jest ważne, ciekawe, co wiąże się z przeżyciami.
                 PAMIĘĆ WZROKOWA CZY SŁUCHOWA wiąże się ze zdolnościami do
                 spostrzegania; jakość pamięci ŚWIEŻEJ LUB TRWAŁEJ to bardziej
                 właściwości indywidualne, niż związane z wiekiem.
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                   SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ  NALEŻY  ZWRÓCIĆ  NA  POZIOM
                               ROZWOJU  MOWY  DZIECKA:

           DZIECKO POWINNO JUŻ MIEĆ PRAWIDŁOWĄ ARTYKULACJĘ – JEŻELI
              GŁOSKI WYMAWIA NIEPRAWIDŁOWO, KONIECZNA JEST TERAPIA 
              LOGOPEDYCZNA (dzieci z wadami wymowy piszą tak, jak mówią);

            DZIECKO POWINNO MIEĆ TAKI ZASÓB SŁÓW, BY ROZUMIAŁO
              TREŚCI ZAWARTE W PODRĘCZNIKACH ORAZ TO, CO MÓWI
              NAUCZYCIEL;

            DZIECKO POWINNO PRZY POMOCY SŁOW PRZEKAZAĆ SWOJE MYŚLI
              I ODCZUCIA;

            POWINNO WYPOWIADAĆ SIĘ ZDANIAMI WSPÓŁRZĘDNYMI I 
              PODRZĘDNYMI

            POWINNO TAK SZEROKO OTWIERAĆ BUZIĘ, BY TREŚĆ WYPOWIEDZI
              BYŁA POWSZECHNIE ROZUMIANA
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                             ROZWÓJ SPOŁECZNY
  
                 SZEŚCIOLATKI SĄ JESZCZE EGOCENTRYCZNE – muszą mieć
                dużo doświadczeń w obszarze: „moje  ”, by móc zrozumieć obszar
                „czyjeś  ” (uczucia, zachowanie, punkt widzenia itp.)

                 DZIECI MAJĄ POCZĄTKI TAKICH UCZUĆ JAK: współczucie, chęć
                pomocy, pocieszenie, itp.; rozumieją smutek, radość, płacz, ale 
                jeszcze NIE POTRAFIĄ PRZEWIDYWAĆ SKUTKÓW SWOICH
                ZACHOWAŃ W TYM ZAKRESIE!

                 JAKOŚĆ DOŚWIADCZEŃ WYNIESIONA Z DOMU RODZINNEGO,
                ORAZ NAŚLADOWANIE ZACHOWAŃ NAUCZYCIELA JEST TU 
                BARDZO WAŻNA   - niezwykle istotne jest tłumaczenie,
                DLACZEGO należy uważać, BY NIE KRZYWDZIĆ INNYCH.
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                DO OCENY DOJRZAŁOŚCI PRZEDSZKOLNEJ NALEŻY
                  WYBRAĆ DOBRE NARZĘDZIE BADAWCZE,  KTÓRE:
            POZWALA UZYSKAĆ JAK NAJWIECEJ INFORMACJI O WSZECH-
               STRONNYM ROZWOJU DZIECKA;
             ZAWIERA PROSTE, ZROZUMIAŁE DLA DZIECKA INSTRUKCJE 
               ORAZ POMOCE ADEKWATNE DO JEGO MOŻLIWOŚCI;
             ZAWIERA NORMY TYPOWE DLA WIEKU DIAGNOZOWANYCH
               DZIECI; NORMY DLA DZIECI MŁODSZYCH (pozwalają ocenić rzeczy-
               wisty poziom wiekowy dziecka) ORAZ NORMY DLA DZIECI STARSZYCH
               (można zobaczyć, na ile dziecko swym rozwojem przewyższa rówieśników)
               – takie normy to najlepsza podstawa do rozmów z rodzicami  oraz do konsul-
               tacji psychologicznej dziecka w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych;
             POZWALA NA UOGÓLNIENIE UZYSKANYCH WYNIKÓW W KATE-
               GORIACH PRZEDSTAWIONYCH WYŻEJ (ogólna sprawność ruchowa, 
               sprawność rąk i ich przygotowanie do nauki pisania; uwaga i pamięć jako 
               konieczne procesy w przyswajaniu wiadomości i umiejętności, procesy spostrze-
               gania wzrokowego i słuchowego jako podstawa do nauki czytania i pisania,
               poziom mowy i myślenia warunkujące rozumienie i przyswajanie wiadomości;
               procesy motywacyjne, od których zależy chęć do nauki i umiejętność pokony-
               wania trudności oraz kompetencje społeczne umożliwiające uczenie się w 
                    zespole rówieśniczym).
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                DZIECKO DOJRZAŁE DO SZKOŁY PORADZI SOBIE Z NAUKĄ
                PRZY NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DOSTOSOWANEJ DO
                MOŻLIWOŚCI DZIECI SZEŚCIOLETNICH.

                DZIECI, KTÓRE W OPARCIU O DOKONANĄ DIAGNOZĘ UZYSKAJĄ 
                WSPARCIE I POMOC W WYRÓWNANIU STARTU SZKOLNEGO, TAKŻE
                MOGĄ Z POWODZENIEM FUNKCJONOWAĆ W SZKOLE.

                DIAGNOZA I POMOC DZIECKU POZWALA UNIKĄĆ  NIEPOWODZEŃ NA 
                POCZĄTKU EDUKACJI SZKOLNEJ , CO JEST SZANSĄ DLA DZIECI.

                               DAJMY DZIECIOM TAKĄ SZANSĘ 
                                   - TEMU WŁAŚNIE SŁUŻY DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA.

                                                                              DZIĘKUJĘ        
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