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WSTĘP
DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY PROGRAM?
Nauka czytania, pisania i liczenia to najważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed dzieckiem
na pierwszym etapie edukacyjnym. Aby było ono gotowe do opanowania tych trudnych
umiejętności, powinno się charakteryzować odpowiednim poziomem funkcjonowania
analizatorów wzrokowego i słuchowego, myślenia matematycznego oraz sprawnością ręki.
Śmiało do szkoły! Program zapobiegający trudnościom w nauce czytania, pisania i liczenia
to praktyczne narzędzie, dzięki któremu nauczyciel zyskuje kompleksowe wsparcie
w procesie przygotowania dzieci do nauki czytania, pisania i liczenia. Program ten ma
charakter profilaktyczno-stymulujący. Jest skierowany do osób pracujących z najstarszymi
przedszkolakami (w wieku 5–6 lat) oraz z dziećmi w oddziałach przedszkolnych w szkołach.
Przeznaczony jest zarówno do zajęć z całą grupą, jak i w mniejszym zespole. Terapeuci
mogą go stosować podczas indywidualnych spotkań z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych na każdym etapie nauki, zależnie od możliwości swoich podopiecznych.

CO ZAWIERA PROGRAM?
Program Śmiało do szkoły! składa się z następujących części:
•• diagnoza pedagogiczna wraz z zestawem ćwiczeń
do wspomagania procesu diagnozy;
•• ćwiczenia percepcji słuchowej wraz z propozycją diagnozy
przesiewowej słuchu fonematycznego;
•• zestaw ćwiczeń multimedialnych do stymulacji funkcji percepcyjno-motorycznych i umiejętności matematycznych;
•• scenariusze zajęć (propozycja 30 zajęć);
•• muzyka relaksacyjna.
Na nośniku danych (pendrive) znajdują się:
Zestaw ćwiczeń multimedialnych
wraz z diagnozą pedagogiczną

Muzyka relaksacyjna

W tradycyjnej publikacji użytkownik znajdzie:
Ćwiczenia percepcji
słuchowej

Scenariusze zajęć

Przewodnik
dla nauczyciela

Do programu dołączono również nagrania głosek w izolacji oraz inne materiały dźwiękowe
do wykorzystania podczas realizacji ćwiczeń percepcji słuchowej.

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!
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Śmiało do szkoły! to profesjonalnie przygotowane narzędzie, które pomaga w zapobieganiu
trudnościom szkolnym. Można je stosować w pracy z całą grupą przedszkolną, ale również
w czasie zajęć wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych. Rozwiązanie to jest
szczególnie dedykowane dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju lub pochodzących z mało
stymulujących środowisk.
Struktura programu pozwala każdemu nauczycielowi na przeprowadzenie dziecka przez cały
proces: od diagnozy, poprzez ćwiczenia percepcji słuchowej i zadania stymulujące funkcje
poznawcze, aż do etapu, w którym jest ono gotowe do podjęcia realizacji obowiązku szkolnego
w pierwszej klasie.
Autorzy zadbali o zachowanie równowagi między różnymi sferami rozwoju, podkreślając
wagę ćwiczeń percepcji słuchowej, ruchowych, a także wykorzystując korzyści płynące
z zastosowania multimediów.
Zakres zadań jest zgodny z podstawą programową, a zastosowanie nowoczesnych technologii
(praca z tablicą interaktywną i komputerem) oraz ćwiczeń multimedialnych sprawia, że zajęcia
są atrakcyjne dla każdego uczestnika.

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z PRACY Z PROGRAMEM?
•• Program zawiera elementy profilaktyczne, dzięki którym pomaga
w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania, pisania i liczenia.
•• Wspomaga rozwój kompetencji społecznych i koncentracji
uwagi oraz umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
•• Nauczyciel ma do dyspozycji wartościowy program profilaktyczny
do wykorzystania przez cały rok szkolny.
•• Ćwiczenia percepcji słuchowej są propozycją dla nauczyciela
do wykorzystania w czasie codziennej pracy z programem.
•• Wstępna diagnoza pozwala na zindywidualizowanie pracy w czasie roku
szkolnego, a na podstawie całościowej diagnozy nauczyciel może określić
gotowość dziecka do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.
•• Propozycje scenariuszy pomagają w zorganizowaniu zajęć w taki sposób,
aby wykorzystać zasoby multimedialne i inne walory programu, ale
przede wszystkim umiejętności i pomysłowość nauczyciela.
•• Scenariusze zajęć są tak skonstruowane, że mogą być wykorzystane w pracy
z grupą zróżnicowaną pod względem dydaktycznym i emocjonalnym oraz
podkreślają znaczenie czynnościowej nauki matematyki przez doświadczanie.
•• Tematyka zajęć jest bliska dziecku – dotyczy jego najbliższego
środowiska, przyrody, zwierząt i jest powiązana z porami roku.

JAK ZORGANIZOWAĆ ZAJĘCIA EDUKACYJNE?
Celem zajęć przygotowanych na bazie programu Śmiało do szkoły! jest takie zaangażowanie
dzieci, aby poprzez rozwój funkcji poznawczych i motorycznych, przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii, bez obaw podjęły naukę w pierwszej klasie. Systematyczność
i indywidualne dostosowanie zadań do możliwości uczestników powoduje, że każde dziecko
może odnieść w przyszłości sukces szkolny.
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Proponowany program powinien być realizowany przez cały rok szkolny. Od nauczyciela
zależy, czy zaangażuje do tego wszystkich, czy tylko osoby o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Najlepiej, aby zajęcia odbywały się przynajmniej raz w tygodniu. Zachęcamy,
aby ćwiczenia percepcji słuchowej odbywałby się codziennie. Czas ich trwania powinien być
zgodny z założeniami podstawy programowej do wychowania przedszkolnego.
Zajęcia można realizować zgodnie z zamieszczonym w scenariuszach
planem, proponując uczestnikom m.in. czynnościowe nauczanie matematyki
oraz ćwiczenia multimedialne i grafomotoryczne. Istotne jest, aby na
koniec spotkania podsumować pracę dzieci oraz wyciszyć ich emocje,
wykorzystując do tego np. muzykę relaksacyjną i ćwiczenia oddechowe.

JAK REALIZOWAĆ SCENARIUSZE ZAJĘĆ?
Program zawiera 30 propozycji przeprowadzenia zajęć podczas roku szkolnego – jedną na
tydzień. Scenariusze są uporządkowane zgodnie z układem kalendarza, uwzględniają pory
roku i różne poziomy umiejętności dzieci. Ich struktura jest stała i wygląda następująco:
1. Cele zajęć
2. Przygotowanie do zajęć
3. Ćwiczenia ruchowe
4. Ćwiczenia funkcji poznawczych
•• Ćwiczenia słuchowo-językowe
•• Ćwiczenia wzrokowe
•• Ćwiczenia matematyczne
5. Ćwiczenia grafomotoryczne
6. Ćwiczenia końcowe
W trakcie pracy można korzystać z zasobów multimedialnych w sposób wybiórczy, tak jak
to zaproponowano w przykładowych scenariuszach, albo prezentować je kolejno – jeden po
drugim.
Po przeprowadzonej diagnozie nauczyciel musi zaplanować pracę z grupą dzieci o określonych
deficytach w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych. Niezależnie od tego, z jaką grupą
prowadzi zajęcia, istotne jest, aby odbywały się one systematycznie i były poprzedzone
ćwiczeniami percepcji słuchowej. Wówczas zostanie zrealizowany ich najważniejszy cel –
zapobieganie trudnościom w nauce czytania pisania i liczenia.

ZASADY PRACY DYDAKTYCZNEJ
W czasie pracy z programem należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad:
 SYSTEMATYCZNOŚĆ
W rozwoju dziecka niezmiernie ważną rolę odgrywają stałość i powtarzalność.
Systematycznie prowadzone zajęcia nie tylko zapewniają uczestnikom poczucie
bezpieczeństwa, ale przede wszystkim dają im możliwość doskonalenia
zdobytych umiejętności i nabywania nowych kompetencji krok po kroku.

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!
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 STYMULACJA SŁABYCH I WZMACNIANIE MOCNYCH STRON DZIECKA
Do głównych celów pracy terapeutycznej należy takie planowanie pracy
z dzieckiem, aby możliwe było stymulowanie analizatorów, których działanie
nie przebiega właściwie, przy jednoczesnym rozwijaniu tych, których
funkcjonowanie nie budzi zastrzeżeń. Dlatego tak ważna jest diagnoza, ale także
umiejętna obserwacja prowadzona przez nauczyciela. Ewaluacja postępów
każdego dziecka pozwala na właściwe wykorzystanie jego potencjału.
 ZMIANA AKTYWNOŚCI
W czasie zajęć każde dziecko potrzebuje doświadczenia sukcesu i sprawczości.
Dlatego długie, żmudne, czasem trudne ćwiczenia muszą się łączyć z częstymi
zmianami aktywności, kiedy to zadania sprawiające kłopoty występują na
przemian z łatwiejszymi. W efekcie uwaga i zainteresowanie dziecka mogą
być utrzymane na wysokim poziomie przez dłuższy czas. Dzięki temu ma ono
możliwość doskonalenia swoich mocnych stron i usprawniania słabszych.
Zajęcia stają się dla uczestnika atrakcyjne i jednocześnie przewidywalne.
 ZAKRES TEMATYCZNY BLISKI DZIECKU
Przy planowaniu pracy należy pamiętać o prawidłowym dobraniu tematyki. Wskazane
jest, aby rozpocząć od tematów bliskich dziecku i związanych z pozytywnymi
emocjami. To uczucia decydują o tym, czy uczestnicy zaangażują się w przebieg
zajęć i będą chętnie pracowali, czy też potraktują je jak kolejny obowiązek. Tematy
istotne dla dzieci to ich najbliższe otoczenie, rodzina, dom, rówieśnicy, nauczyciel,
zwierzęta domowe, środowisko przyrodnicze. Ważna jest rytmiczność, podążanie za
porządkiem świata – następujących po sobie godzin, dni, tygodni i pór roku. Należy
bacznie obserwować i dopytywać uczestników zajęć o ich zainteresowania. Jest to
jest ogromna przestrzeń, na której można budować współpracę z każdym dzieckiem
– prowokować je do podejmowania różnych działań związanych z jego pasjami.
 GRAFOMOTORYKA
Ważnym aspektem przygotowania do tego, aby uczestnik zajęć bez trudu
opanował umiejętność pisania, jest odpowiednio wczesne podjęcie działań
usprawniających dużą i małą motorykę, prawidłowe ruchy ręki dziecka prawoi leworęcznego oraz rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową. Istotnym
elementem zajęć powinno być zatem wykształcenie odpowiednich nawyków,
tzn. zachowanie właściwej pozycji ciała podczas wykonywania ćwiczeń
grafomotorycznych, opanowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego,
doświadczanie pracy przy użyciu różnych narzędzi. Dzięki tym zabiegom dziecko
uczy się regulowania napięcia mięśniowego oraz doskonali precyzję ruchów.
 ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY
W psychologii rozwojowej używa się terminu „rozwój skokowy”. Określa on zjawisko
nieodłącznie związane z nauczaniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Jego istnienie oznacza w praktyce, że praca powinna mieć charakter systematyczny,
odbywać się w zgodzie z możliwościami dziecka, a postęp jest zauważalny
w pewnych charakterystycznych momentach. Należy przy tym pamiętać, że stan,
w którym obserwuje się pewną statykę, nie oznacza braku rozwoju. Jest to ważne
szczególnie przy dokonywaniu ewaluacji działań nauczyciela i planowaniu pracy.
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WSTĘP
 PODSUMOWANIE PRACY DZIECI
Niezmiernie ważne jest, aby dzieci miały okazję do gromadzenia, porównywania
i formułowania spostrzeżeń na temat efektów swojej pracy. Wzorzec powinien
pochodzić od nauczyciela, dlatego po każdych zajęciach należy poświęcić chwilę na
omówienie wykonanych zadań, zwrócenie uwagi na szczegóły, wskazanie postępów.
Warto wspólnie zastanowić się nad tym, jakie etapy pracy można by poprawić,
które są trudne do wykonania i wymagają wsparcia nauczyciela. Dziecko, które
uczy się dokonywania samooceny, w przyszłości będzie potrafiło wskazywać swoje
mocne strony, budować poczucie własnej wartości i łatwiej zniesie porażkę.
 ĆWICZENIA RELAKSACYJNE I ODPRĘŻAJĄCE
W czasie zajęć uwaga dziecka jest mocno zaangażowana. Dostarczamy mu wielu
wrażeń i sytuacji zadaniowych, prowokujemy do podejmowania samodzielnych
wyzwań i otwieramy na nowe sytuacje. To wszystko wywołuje duży poziom
aktywności nie tylko w zakresie funkcjonowania percepcyjno-motorycznego, ale
przede wszystkim emocjonalnego. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby każde zajęcia
zakończyć ćwiczeniami relaksującymi, które wyciszą emocje, pozwolą dziecku
na zregenerowanie sił. Warto zaproponować mu ćwiczenia oddechowe, które są
niezmiernie ważne w całym procesie edukacyjnym i stymulują pracę mózgu.
W czasie pracy z programem Śmiało do szkoły! należy uważnie obserwować postępy
uczestników zajęć i dokładnie analizować ewentualne problemy. Program ten pełni również
rolę diagnostyczną, dzięki czemu dzieci, u których zauważymy trudności, mogą zostać objęte
wsparciem indywidualnym i szybko rozpocząć pracę terapeutyczną.
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Diagnoza pedagogiczna

I.
Renata Czabaj

Diagnoza pedagogiczna

Informacje o sposobie przeprowadzenia badania
Powstanie narzędzia pozwalającego na określenie stopnia gotowości szkolnej dzieci w wieku
przedszkolnym było koniecznością, zważywszy na mającą nastąpić transformację procesu
edukacji. Wzrastająca liczba dzieci o nieharmonijnym rozwoju psychomotorycznym wymaga
wczesnej interwencji diagnostów i intensywnej pracy terapeutów. Odpowiednio zaplanowana
i dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka praca korekcyjno-kompensacyjna może
zapobiec powstaniu wybiórczych trudności w nauce czytania i pisania. Modelowy system
profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją zakłada objęcie
obserwacją wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, które cechuje nieharmonijny rozwój
psychomotoryczny (szczególnie dotyczy to pięciolatków). Aby wyrównać ich szanse na
pomyślny start w szkole, konieczne jest rozpoznanie problemu oraz stymulacja tych funkcji
percepcyjno-motorycznych, które rozwijają się zbyt wolno i nieharmonijnie.
Program badający stopień gotowości szkolnej składa się z DWÓCH CZĘŚCI.
Pierwsza zawiera pedagogiczne próby diagnostyczne oceniające rozwój
dziecka pięcioletniego. Powstała ona na bazie doświadczeń diagnostów,
specjalistów terapii pedagogicznej, nauczycieli nauczania zintegrowanego
i wychowania przedszkolnego oraz dostępnych w literaturze przedmiotu
materiałów traktujących o profilaktyce specyficznych trudności w uczeniu się.
Ta część programu służy zdiagnozowaniu stopnia rozwoju funkcji percepcyjnomotorycznych warunkujących prawidłowy przebieg procesu uczenia się.
Część druga jest narzędziem multimedialnym przystosowanym do kompleksowej
pracy z dziećmi pięcioletnimi w cyklu profilaktyczno-stymulującym. Stworzono ją
z myślą o przygotowaniu dzieci do nauki w szkole. Jej zadaniem jest stymulowanie
funkcji percepcyjno-motorycznych, ćwiczenie koncentracji uwagi oraz rozwijanie
różnych form komunikacji. Ta część programu stanowi narzędzie wzbogacające
formy nauczania i rozwijające zainteresowania dziecka oraz mobilizujące je do
skupienia się na wykonywanych zadaniach. Dzięki elementom profilaktycznym
pomaga ona również zapobiegać wystąpieniu trudności w nauce czytania,
pisania i edukacji matematycznej. Przygotowany w profesjonalny sposób produkt
z powodzeniem może zostać wykorzystany do zabawy i nauki w przedszkolu.
Przeznaczono go dla pedagogów zatrudnionych w poradniach psychologicznopedagogicznych oraz nauczycieli pracujących z pięciolatkami. Stanowi narzędzie,
które w prosty sposób umożliwi ocenę rozwoju psychomotorycznego pięciolatka.
Pierwsza diagnoza oceniająca rozwój dziecka powinna być wykonana przez pracującego
z nim nauczyciela na początku roku szkolnego, czyli w okresie od września do połowy
października. Kolejny etap pracy to opracowanie i realizacja programu stymulującego rozwój
poszczególnych funkcji psychomotorycznych dziecka. Zajęcia (indywidualne bądź grupowe)
powinny się odbywać codziennie po 20 minut od października do końca kwietnia. Należy
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Diagnoza pedagogiczna
uwzględnić zaangażowanie rodziców w realizację programu korekcyjnego. Ich rola powinna
polegać na powtarzaniu z dzieckiem sprawiających mu trudność ćwiczeń wskazanych przez
nauczyciela. Na przełomie lutego i marca należy ponowić diagnozę, ukierunkowując ją na
dzieci, u których mimo wdrożonego programu nadal można zaobserwować występowanie
dysharmonii rozwojowych. Należy wówczas zastosować tę samą ankietę z programu
Śmiało do szkoły! do badania dziecka, której nauczyciel używał na początku roku szkolnego
i opracować kolejny program stymulujący, a jednocześnie zachęcić rodziców wybranych dzieci
do wykonania pełnej diagnozy specjalistycznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Jeśli wyniki badania wykażą zaburzenia w rozwoju poszczególnych
funkcji psychomotorycznych, konieczne jest podjęcie intensywnej pracy
korekcyjno-kompensacyjnej. Jej organizację ułatwi druga część programu
multimedialnego omawianego w niniejszym przewodniku. Jest ona
skierowana do nauczycieli i rodziców. Można ją wykorzystać zarówno
podczas indywidualnych, jak i grupowych zajęć edukacyjnych z dziećmi
w wieku 5–6 lat. To profesjonalnie przygotowane narzędzie umożliwiające
diagnozę i stymulację rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych.
Ramy organizacyjne pracy z programem pokazuje klarownie poniższy schemat:

Szczegółowy opis procedur diagnostycznych
Wykonanie w czasie jednego spotkania wszystkich prób diagnostycznych przedstawionych
w programie może zaowocować nieobiektywną oceną. Na tym etapie rozwoju występują
duże różnice indywidualne. Poza tym dzieci mogą mieć trudności w koncentrowaniu się na
wykonywanych czynnościach, przejawiać niechęć do rozwiązywania pewnego rodzaju zadań;
czasami występuje też duża męczliwość. Dlatego właśnie realizację prezentowanych zadań
diagnostycznych należy rozłożyć na dwa spotkania po 30 minut. W sumie cała diagnoza
powinna zamknąć się w przedziale jednej godziny zegarowej.
W programie zaproponowano próby diagnostyczne obejmujące dziewięć aspektów rozwoju
dziecka pięcioletniego. Są to:
1. badanie motoryki dużej;
2. diagnoza rozwoju mowy;
3. badanie sprawności manualnej i grafomotoryki;
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Diagnoza pedagogiczna
4. określenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni;
5. ocena dominacji stronnej – lateralizacja;
6. diagnoza funkcji słuchowo-językowych;
7. ocena rozwoju analizy i syntezy wzrokowej;
8. badanie rozwoju pojęć i operacji matematycznych;
9. diagnoza dojrzałości emocjonalnej i społecznej.
Pamiętać należy o indywidualnych możliwościach psychomotorycznych
dziecka. Dlatego również w czasie zwykłych zajęć dydaktycznych nauczyciel
powinien obserwować dziecko i zebrać możliwie dużo danych na jego temat,
by móc opracować wstępną diagnozę wyżej wymienionych aspektów rozwoju.
U każdego dziecka mają one prawo wykształcać się w indywidualnym tempie.
Czasami wyniki obserwacji mogą ulec zmianie nawet w ciągu miesiąca.
Oto te aspekty rozwoju dziecka, które można obserwować w trakcie zajęć grupowych:
•• rozwój mowy;
•• motoryka duża, sprawność manualna i grafomotoryka;
•• wykształcanie się orientacji w schemacie ciała i przestrzeni;
•• dominacja stronna – lateralizacja;
•• dojrzałość emocjonalna i społeczna.
Poniżej przedstawiono te umiejętności dziecka, na które należy zwrócić uwagę, oceniając
poszczególne funkcje psychomotoryczne.

BADANIE MOTORYKI DUŻEJ
Osoba diagnozująca powinna przede wszystkim zaobserwować, czy dziecko chętnie bierze
udział w zabawach ruchowych, czy jego ruchy są płynne i czy nie sprawiają mu trudności.
Dokonując oceny rozwoju motorycznego, należy wziąć pod uwagę:
•• zborność ruchów;
•• sposób realizacji zadania;
•• koordynację wzrokowo-ruchową i precyzję, z jaką dziecko wykona ćwiczenie;
•• zdolność do utrzymania równowagi podczas stania na jednej
nodze, a także sprawność wykonywania przeskoków.

DIAGNOZA ROZWOJU MOWY
Osoba diagnozująca, oceniając wypowiedź dziecka, zwraca uwagę, czy mówi ono płynnie, czy
poprawnie odpowiada na zadawane pytania, jakim posługuje się słownikiem, czy nie wymaga
dodatkowych pytań naprowadzających. Konieczna jest ocena poprawności artykulacyjnej
i gramatycznej. W trakcie rozmowy może się zdarzyć, że dziecko nie chce się wypowiadać lub
odmawia wykonania polecenia. Wówczas konieczne jest odroczenie diagnozy i wykonanie jej
w innym czasie.
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Diagnoza pedagogiczna
Dokonując oceny rozwoju mowy, należy wziąć pod uwagę:
•• sposób nawiązania kontaktu werbalnego (czy dziecko wypowiada
się, używając pojedynczych słów, zdań prostych lub złożonych; czy
oczekuje dodatkowych pytań ze strony osoby badającej);
•• słownik, jakim posługuje się dziecko (czy jest on
ubogi, na poziomie wieku, czy bogaty);
•• poprawność artykulacyjną i gramatyczną (czy wypowiedzi dziecka są
poprawne artykulacyjnie, czy występuje wada wymowy, czy dziecko stosuje
nieprawidłowe formy gramatyczne oraz czy poprawnie buduje zdania);
•• dostrzeganie sensu zdarzeń.

BADANIE SPRAWNOŚCI MANUALNEJ I GRAFOMOTORYKI
Osoba diagnozująca powinna przede wszystkim zaobserwować, czy dziecko chętnie rysuje,
czy bierze udział w zajęciach wymagających precyzji, w jaki sposób używa nożyczek i narzędzi
kreślarskich. Trzeba też zwrócić uwagę na napięcie mięśniowe rąk dziecka, ewentualną
męczliwość, a także współtowarzyszące zajęciom manualnym synkinezje (współruchy) warg
i języka. Dokonując oceny sprawności manualnej i grafomotoryki, należy wziąć pod uwagę:
•• sposób realizacji zadania (pod kątem sprawności, z jaką zostało wykonane,
a także znajomości kolorów, tempa pracy oraz samodzielności dziecka);
•• precyzję wykonania;
•• logiczne myślenie (w przypadku dopasowywania kształtów do wielkości
dopuszczalne jest wykonywanie zadania metodą prób i błędów);
•• operowanie narzędziem kreślarskim i nożyczkami:
– jak dziecko trzyma nożyczki i operuje nimi;
– czy tnie po linii prostej oraz czy potrafi ułożyć obrazek i nazwać to, co na nim widzi;
– sposób, w jaki dziecko trzyma kredkę;
– siłę nacisku kredki na kartkę;
– pewność, z jaką dziecko rysuje;
– kompozycję rysunku;
– czytelność tematu;
– bogactwo kolorów;
– tempo rysowania (wykonanie obrazka powinno zająć dziecku około 10 minut, ale nie
należy dziecku ograniczać czasu).

BADANIE ORIENTACJI W SCHEMACIE CIAŁA I PRZESTRZENI
Osoba diagnozująca powinna zwrócić uwagę, czy dziecko potrafi wskazać prawą i lewą rękę,
zna i nazywa poprawnie kierunki (na prawo, na lewo, góra, dół) oraz czy przejawia się u już
niego preferencja jednej ręki.
Dokonując oceny orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, należy wziąć pod uwagę:
•• sposób realizacji zadania pod kątem sprawności, z jaką
dziecko odróżnia poszczególne części ciała;
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•• sposób realizacji zadania pod kątem sprawności, z jaką dziecko
różnicuje pojęcia: lewa, prawa, góra, dół, za, na, pod, obok, pomiędzy,
nad, powyżej, poniżej, daleko, blisko, bliżej, najbliżej itp.

OCENA DOMINACJI STRONNEJ – LATERALIZACJA
W ocenie dominacji stronnej u dziecka pomoże diagnoście poniższa tabela:
TYP DOMINACJI
STRONNEJ

UWAGI WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY

dominacja prawej
strony

Dziecko wykonuje wszystkie czynności prawą ręką, prawym
okiem i prawą nogą.

dominacja lewej
strony

Dziecko wykonuje wszystkie lub prawie wszystkie czynności
lewą ręką, lewym okiem i lewą nogą.

lateralizacja
skrzyżowana

Dziecko posługuje się lewym okiem, ale prawą ręką i prawą
nogą.
Dziecko posługuje się prawym okiem i prawą nogą, ale lewą
ręką.

dominacja
nieustalona

Dziecko pracuje raz lewą, a raz prawą ręką. Obie ręce są
jednakowo sprawne.
Dziecko patrzy naprzemiennie raz okiem prawym, raz okiem
lewym.
Dziecko wykonuje czynności, angażując nogę prawą i lewą.

DIAGNOZA FUNKCJI SŁUCHOWO-JĘZYKOWYCH
W tym badaniu osoba diagnozująca sprawdza między innymi takie umiejętności dziecka, jak:
•• analiza słuchowa zdania;
•• analiza słuchowa wyrazu;
•• synteza sylabowa wyrazu;
•• pamięć słuchowa.
Dokonując oceny funkcji słuchowo-językowych, należy wziąć pod uwagę sposób realizacji
zadania (pod kątem poprawności rozwiązania i liczby popełnionych błędów). Trzeba zatem
sprawdzić, czy dziecko:
•• prawidłowo wykonuje zadanie;
•• oczekuje pomocy;
•• rozumie polecenia; umie wykonać zadania;
•• poprawnie dzieli słowa na sylaby (zgłoski);
•• prawidłowo dokonuje syntezy sylabowej (zgłoskowej) słów;
•• poprawnie wyodrębnia pierwszą głoskę w słowie;
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•• powtarza poprawnie wymawiane słowa;
•• przestawia kolejność lub opuszcza słowa;
•• zapamiętuje szereg słów;
•• dostrzega słowo nierymujące się z pozostałymi wyrazami;
•• łączy sprawnie w pary słowa rymujące się.

BADANIE ROZWOJU ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWEJ
W tym badaniu osoba diagnozująca sprawdza między innymi takie umiejętności dziecka, jak:
•• układanie obrazka bez wzoru;
•• dobieranie według wzoru;
•• odszukiwanie części zgodnych ze wzorem;
•• wyszukiwanie niedorzeczności na ilustracji;
•• wyszukiwanie identycznych znaków graficznych.
Dokonując oceny funkcji wzrokowych, należy wziąć pod uwagę sposób realizacji zadania (pod
kątem stopnia samodzielności dziecka, tempa pracy oraz metody obranej, np. przy układaniu
obrazka).
Na wyraźną prośbę dziecka można pokazać mu wzór układanki.

BADANIE ROZWOJU POJĘĆ I OPERACJI MATEMATYCZNYCH
W tym badaniu osoba diagnozująca sprawdza między innymi takie umiejętności dziecka, jak:
•• określanie mocy zbioru;
•• rozpoznawanie figur geometrycznych;
•• ustalanie wyniku dodawania i odejmowania;
•• sposób przeliczania elementów zbioru;
•• rozumienie pojęcia liczby w aspekcie kardynalnym i porządkowym;
•• spostrzegawczość wzrokową połączoną z analizą sytuacji zadania;
•• zakres liczbowy, którym operuje dziecko.
Dokonując oceny rozwoju pojęć i operacji matematycznych, należy wziąć pod uwagę czy
dziecko:
•• przelicza elementy zbioru poprawnie i szybko;
•• nie myli się przy przeliczaniu elementów zbioru;
•• potrafi samodzielnie nazwać figury;
•• samodzielnie dodaje i odejmuje przedmioty;
•• podaje prawidłowe wyniki;
•• wszystkie polecenia wykonuje poprawnie, szybko;
•• liczy szeptem;
•• myli się, zgaduje;
•• przelicza głośno, wskazując elementy palcem;
•• prawidłowo ustawia elementy zbioru od najmniejszego do największego;
18
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•• umie uporządkować elementy według wielkości;
•• zna pojęcia: tyle samo; więcej;
•• podaje prawidłową odpowiedź;
•• odpowiada błędnie;
•• prawidłowo przelicza do 10;
•• zna miarowy, porządkowy i kardynalny aspekt liczby.

DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI EMOCJONALNEJ I SPOŁECZNEJ
W ocenie tego aspektu rozwoju należy wspomagać się informacjami uzyskanymi od rodziców
i nauczycieli. Najwięcej wiedzy o emocjach i gotowości społecznej dziecka osoba badająca
uzyska, obserwując je nie tylko w trakcie diagnozy, lecz również w czasie spontanicznej
zabawy.
Tabela ze strony 20. niniejszego przewodnika wyszczególnia te zachowania dziecka, które
można obserwować również w trakcie zajęć grupowych.

PROTOKÓŁ BADANIA
Poniżej zaprezentowano wzór tradycyjnego (papierowego) protokołu pozwalającego na
zebranie i uporządkowanie danych uzyskanych podczas obserwacji i diagnozy pedagogicznej.
Diagnoza pedagogiczna – protokół badania
Data badania ....................................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka .................................................................................................................
Data urodzenia ................................................................................................................................
Badanie przeprowadził/-a .............................................................................................................

Badanie rozwoju mowy
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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Diagnoza dojrzałości emocjonalnej i społecznej
NIGDY

RZADKO

CZĘSTO

ZAWSZE

ZACHOWANIE DZIECKA PODCZAS
WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI
DIAGNOSTYCZNYCH
Łatwo nawiązuje kontakt emocjonalny i werbalny
z badającym.
Przejawia postawę lękową.
Jest otwarte i pogodne.
Jest dobrze zmotywowane do wysiłku intelektualnego.
Uważnie słucha poleceń.
Rozumie polecenia.
Chętnie wykonuje zadania.
Pracuje samodzielnie.
Zadania wykonuje starannie i doprowadza je do końca.
Oczekuje akceptacji wykonania zadania.
Dobrze koncentruje uwagę na wykonywanych
czynnościach.
Ma trudności w skupieniu się na zadaniu.
Przejawia postawę bierną, bezradną.
Oczekuje pomocy osoby badającej.
Zadania wykonuje wolno.
Przejawia niepokój ruchowy.
Odmawia wykonania zadań.
Zakłóca swoim zachowaniem przebieg diagnozy.
Jest płaczliwe.
Zachowuje się agresywnie.

20
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Badanie sprawności manualnej i grafomotoryki
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Ocena dominacji stronnej – formuła lateralizacji
Oko
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ręka
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Noga
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Lateralizacja*
•• jednorodna: prawostronna, lewostronna
•• skrzyżowana: np. dominacja prawej ręki i lewego
oka, dominacja lewej ręki i prawego oka
•• nieustalona – bez zdecydowanej dominacji jakiejkolwiek strony
* Należy zakreślić sformułowania charakteryzujące typ lateralizacji występujący u badanego
dziecka.
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Badanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Diagnoza funkcji słuchowo-językowych
Prawidłowo/nieprawidłowo wykształca się pamięć słuchowa.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Prawidłowo/nieprawidłowo wykształca się spostrzegawczość słuchowa.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Badanie rozwoju analizy i syntezy wzrokowej
Prawidłowo wykształcają się: analiza, synteza, spostrzegawczość, pamięć wzrokowa.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

22

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!

082406_SPE_WP_SMIALO_DO_SZKOLY_kl.0_Poradnik_metodyczny_NOWY_001-124.indd 22

22/11/2018 09:19

Diagnoza pedagogiczna
Badanie rozwoju pojęć i operacji matematycznych
Wypełniając tabelę, należy ustalić zakres umiejętności matematycznych dziecka.
ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA
Określanie mocy zbioru

TAK

NIE

Dziecko przelicza elementy zbioru
poprawnie i szybko.
Dziecko przelicza elementy zbioru
poprawnie, ale wolno.
Dziecko myli się przy przeliczaniu
elementów zbioru.

Rozpoznawanie figur
geometrycznych

Dziecko potrafi samodzielnie nazwać
figury.
Dziecko rozpoznaje figury, ale nie umie
ich nazwać.
Dziecko nie rozpoznaje figur.

Sposób przeliczania
elementów zbioru

Dziecko wszystkie polecenia wykonuje
poprawnie, szybko.
Dziecko polecenia wykonuje poprawnie,
ale wolno.
Dziecko liczy szeptem.
Dziecko myli się, zgaduje; przelicza
głośno, wskazując elementy palcem.

Rozumienie pojęcia
liczby w aspekcie
kardynalnym
i porządkowym

Dziecko samodzielnie liczy przedmioty
do 5.
Dziecko prawidłowo ustawia elementy
zbioru od najmniejszego
do największego.
Dziecko nie potrafi przeliczyć.
Dziecko prawidłowo zaznacza element
trzeci i piąty.
Dziecko nie potrafi wskazać elementu
trzeciego i piątego.
Dziecko nie umie uporządkować
elementów według wielkości.
Dziecko nie umie wykonać żadnego
polecenia.
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ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA
Ustalanie wyniku
dodawania
i odejmowania

TAK

NIE

Dziecko samodzielnie dodaje i odejmuje
przedmioty.
Dziecko podaje prawidłowe wyniki.
Dziecko potrafi samodzielnie dodawać,
ale nie umie odejmować.
Dziecko nie potrafi wykonać działań.

Spostrzegawczość
wzrokowa połączona
z analizą sytuacji
zadania

Dziecko prawidłowo przyporządkowuje
elementy.
Dziecko zna pojęcia: tyle samo; więcej.
Dziecko nie umie przyporządkować
elementów, ale wynik podaje
prawidłowo.
Dziecko niepoprawnie przyporządkowuje
elementy.
Dziecko podaje prawidłową odpowiedź.
Dziecko odpowiada błędnie.

Zakres liczbowy,
którym operuje dziecko

Dziecko prawidłowo przelicza do 10.
Dziecko prawidłowo przelicza do 5.
Dziecko prawidłowo przelicza do 3.
Dziecko nie umie przeliczać po kolei; myli
się.

Dane zebrane podczas obserwacji diagnostycznej pozwolą na opracowanie opinii, którą
rodzice badanego dziecka powinni przekazać nauczycielowi pracującemu z nim. Opinia
ta powinna uwzględniać zarówno mocne, jak i słabe strony dziecka. Jeśli wyniki badania
wykażą występowanie dysharmonii rozwojowych w poszczególnych sferach, konieczne jest
opracowanie programu stymulacyjno-korekcyjnego i podjęcie intensywnej pracy korekcyjno-kompensacyjnej.
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Zestaw ćwiczeń multimedialnych

II.
Renata Czabaj, Izabela Mańkowska, Małgorzata Rożyńska, Ewa Tryzno

Zestaw ćwiczeń multimedialnych
Druga część programu Śmiało do szkoły! jest skierowana do nauczycieli i rodziców. To
profesjonalnie przygotowane narzędzie do stymulacji rozwoju wszystkich funkcji percepcyjno-motorycznych przeznaczone do zastosowania podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi
w wieku 5–6 lat. Ten pierwszy w swoim rodzaju produkt multimedialny został stworzony
z myślą o przygotowaniu dzieci do nauki w szkole. Zadaniem jego jest stymulowanie funkcji
percepcyjno-motorycznych, ćwiczenie koncentracji uwagi oraz rozwijanie różnych form
komunikacji u dzieci przygotowujących się do realizacji obowiązku szkolnego. Z założenia ma
wzbogacić warsztat pracy nauczycieli oraz pomóc im i rodzicom w stymulacji zainteresowań
dziecka oraz mobilizowaniu go do koncentrowania uwagi na wykonywanych zadaniach.
Zawiera elementy profilaktyczne, pomaga zapobiegać występowaniu trudności w nauce
czytania, pisania i edukacji matematycznej.
Proponowany program multimedialny realizuje założenia podstawy programowej.
Zastosowano w nim ćwiczenia zgodne z metodyką nauczania, co umożliwia realizację wielu
zadań programowych, zanim dzieci zostaną pierwszoklasistami.
Program zawiera ćwiczenia wielu obszarów: mowy, koordynacji
ruchowej, wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej, wzrokowosłuchowo-ruchowej, grafomotoryki, spostrzegawczości
wzrokowej, pamięci wzrokowej i umiejętności klasyfikacji.
Każdemu obszarowi ćwiczeń towarzyszą bohaterowie przewodni. Są to: zajączek, małpka,
sowa, jeż i ślimak. Zabawne postacie mają spełniać określone zadania. Zajączek wspiera
dziecko w trakcie ćwiczeń słuchowo-językowych. Małpka akceptuje prawidłowo wykonane
ćwiczenia z grupy stymulującej rozwój ruchowy. Sowa pomaga dziecku spostrzegać i ćwiczyć
pamięć wzrokową. W rozwiązywaniu zagadek i zadań matematycznych pomaga dziecku jeż.
Ślimak łagodzi stres i towarzyszy w sytuacjach, które wywołują emocje.

Atrakcyjna forma programu jest oparta na zabawie. Różnorodne ćwiczenia interaktywne,
animacje, kolorowe ilustracje i narracje dostosowane są do wieku odbiorcy i swobodnie
wprowadzają go w świat nauki.
Program uwzględnia stymulację rozwoju dziecka, a także współdziała z niezależną Aplikacją
Nauczyciela, tworząc komplementarną całość. Aplikacja ta umożliwia tworzenie pełnej
dokumentacji niezbędnej w pracy nauczyciela (czyli np.: dokumentacji diagnostycznej,
indywidualnego programu profilaktyczno-stymulującego, raportów z przebiegu zajęć oraz
bazy danych na temat indywidualnych umiejętności i postępów przyszłego ucznia). Nauczyciel
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ma możliwość dokonywania wydruków i stworzenia kartoteki w formie papierowej. Może
korzystać z druków uzupełniających (takich jak np. wzory oceny postępów dziecka, informacje
dla rodziców itp.).
Program Śmiało do szkoły! umożliwia osiągnięcie niżej wymienionych celów edukacyjnych:
•• usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych;
•• doskonalenie umiejętności poprawnego mówienia;
•• przygotowanie do nauki czytania i pisania;
•• przygotowanie do nauki matematyki;
•• uzupełnianie wiadomości i usprawnianie umiejętności zaniedbanych
na skutek niewystarczającej stymulacji środowiskowej;
•• stymulowanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka;
•• wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości;
•• dostarczanie pozytywnych emocji oraz stymulowanie
aktywności zmierzających do osiągnięcia sukcesów;
•• rozwijanie zainteresowań dziecka i doskonalenie jego mocnych stron;
•• nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji nauczyciel – dziecko.
Uwaga! Należy zwrócić uwagę, by dziecko nie zostawało z programem
sam na sam. Może ono nieświadomie ingerować w zapiski
nauczyciela (np. wyniki diagnozy), co może przyczynić się do doboru
nieadekwatnego programu stymulującego jego rozwój.
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Funkcje słuchowo-językowe
Opracowała: Małgorzata Rożyńska

KIEROWANIE ROZWOJEM MOWY DZIECKA PIĘCIOLETNIEGO
Na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego powodzenie edukacyjne, wpływa
mowa. Na jej rozwój oddziałuje wiele czynników. Według Andrzeja Jurkowskiego (1975) są
to: prawidłowy rozwój psychomotoryczny, ogólny poziom intelektualny, zdolności specjalne
(uzdolnienia językowe, np. rozumienie słów i płynność słowna), a także ogólne warunki
społeczno-wychowawcze, do których zaliczyć należy między innymi prawidłowe wzorce
językowe i oddziaływanie otoczenia motywujące do mówienia.
Pod koniec wieku przedszkolnego dziecko powinno poprawnie wymawiać wszystkie
dźwięki i swobodnie posługiwać się mową. Mowa dziecka pięcioletniego jest już w zasadzie
zrozumiała. Głoski sz, ż, cz, dż, które pojawiły się w czwartym roku życia, zaczynają się
utrwalać. Dziecko potrafi je poprawnie powtórzyć, choć w mowie spontanicznej mogą być
realizowane jak s, z, c, dz. Również głoska r powinna być już wymawiana, ale często pojawia
się dopiero w wieku 5–6 lat. Dziecko może także upraszczać grupy spółgłoskowe zarówno
w nagłosie, jak i śródgłosie wyrazu. Według badań Teresy Bartkowskiej (1968) jeszcze 37%
dzieci pięcioletnich nie wymawia głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych (tj. sz, ż, cz, dż),
wymienianych jako najtrudniejsze artykulacyjnie. Badania Ireny Styczek (1970) wykazują,
że w grupie sześciolatków stwierdza się jeszcze około 30% dzieci z nieprawidłowościami
wymowy. Od wielu lat zaburzenia mowy i wymowy odnotowuje się u kilkunastu do
kilkudziesięciu procent uczniów w młodszym wieku szkolnym (Gałkowski T., Jastrzębowska
G., 1999).
Zatem w okresie edukacji przedszkolnej szczególnie intensywnie należy
zająć się rozwojem mowy. Ważne jest, aby w pracy pedagogicznej
zadbać nie tylko o wykształcenie bogatego (na miarę wieku) zasobu
słownikowego, poprawnej logicznie, składniowo i gramatycznie
formy wypowiedzi, ale też wyraźnej i prawidłowej wymowy.
W wieku około 5 lat dziecko powinno dysponować zasobem około 2000 słów w słowniku
czynnym (Jurkowski A., 1975). Program Śmiało do szkoły! daje dziecku możliwość
systematycznego doskonalenia precyzyjnej komunikacji. Stanowiąc narzędzie w zdobywaniu
informacji, pozwala mu na wyrażanie swoich myśli, opinii i uczuć. Ponadto zawarte
w programie ciekawe zabawy i ćwiczenia (wykorzystujące np. zagadki, rymowanki, wierszyki)
stymulują aktywność słowną, tym samym zwiększając możliwości poprawnego i twórczego
opanowania języka oraz bogacenia zasobu słownictwa. Stosowanie ćwiczeń i zabaw, np.
opartych na słuchaniu i powtarzaniu z pamięci zdań czy rymowanek, sprzyja podnoszeniu
sprawności rozumienia języka mówionego oraz stymuluje i motywuje dzieci do mówienia.
Bazując na zasadach pracy profilaktyczno-terapeutycznej, logopedycznej i metodach
proponowanych przez pedagogikę zabawy, opracowano zadania pomagające w nauce mowy
i rozwijające niezbędne dla jej funkcjonowania aspekty, takie jak: sprawność narządów mowy,
poprawna artykulacja, kompetencje syntaktyczne i semantyczne oraz fonologiczne.
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POPRAWNA ARTYKULACJA
Mówienie jest sprawnością, dlatego należy ją doskonalić jak każdą inną sprawność.
Dla osiągnięcia pełnej swobody mówienia potrzebne są aktywne ćwiczenia narządów
artykulacyjnych. Najtrudniejsze do wymówienia głoski wymagają precyzyjnych ruchów
języka: uniesienia go za dziąsła podczas artykulacji sz, ż, cz, dż, wytworzenia szczeliny
albo szybkich ruchów wibracyjnych koniecznych do wytworzenia głoski r. Dla podniesienia
poziomu sprawności artykulacyjnej narządów mowy proponuje się trening zarówno przez
samo mówienie, jak i dodatkową gimnastykę aparatu mowy.
Poniżej zamieszczono zestaw ćwiczeń rozwijających sprawność narządów mowy (za:
Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M., 2007). Każde ćwiczenie należy powtórzyć po
kilka razy (od 3 do 10), w zależności od możliwości dziecka. Do ćwiczeń warto wykorzystać
maskotkę (np. wiewiórkę lub zajączka), która chwali dziecko i zachęca do precyzyjnego
wykonania wszystkich ćwiczeń.
Ćwiczenia żuchwy

•• opuszczanie i unoszenie żuchwy przy napiętych
mięśniach (szpara ust zamknięta)
•• przy otwartych wargach: wysuwanie
żuchwy ku przodowi i cofanie
•• ruchy żuchwy w prawo i lewo

Ćwiczenia warg
i policzków

•• puszczanie baniek mydlanych
•• dmuchanie na piórko, watkę, wiatraczek
•• dmuchanie przez wargi ustawione w różny
sposób: „dzióbek”, na brodę, na grzywkę, na bok
•• „balon pękł” – nadymanie policzków i uwolnienie
nagromadzonego powietrza z jamy ustnej
(powstający dźwięk przypomina głoskę p)
•• „balon syczy” – nadymanie policzków
i powolne wypuszczanie powietrza z jamy
ustnej z jednoczesną artykulacją głoski s
•• cmokanie przy ściągniętych wargach
•• parskanie
•• wyrazista, przesadna artykulacja samogłosek
w układach po 2–3 samogłoski: u – o, u – a,
i – u, i – o, i – u – i, o – u – o, a – o – a;
•• na zmianę: wysuwanie warg do
przodu i rozciąganie warg
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Ćwiczenia języka

•• wysuwanie i cofanie języka
•• wysunięty daleko na zewnątrz jamy ustnej język
wykonuje ruch kolisty w lewo i w prawo
•• powolne wysuwanie języka na brodę
i szybkie chowanie w jamie ustnej
•• unoszenie języka do nosa
•• wypychanie językiem policzków
•• „język-rurka” – zwijanie języka przez
podnoszenie jego boków ku górze
•• „język-łyżka” – wysunięcie szerokiego języka
na wargi i zaokrąglanie boków do góry
•• kląskanie językiem („klik-klok”)
•• drapanie podniebienia czubkiem języka
•• dotykanie zębów czubkiem języka

Ćwiczenia podniebienia
miękkiego

•• „sowa” – naśladowanie odgłosów: „uhu-hu”
•• „kukułka” – naśladowanie: „ku-ku”
•• śmiechy – śmiech olbrzyma: „hoho-ho”, śmiech dziewczynek: „hi-hi-hi”,
śmiech chłopaków: „he-he-he”
•• chuchanie na zmarznięte ręce: „chu-chu”

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych należy prowadzić systematycznie (codziennie) w celu
wypracowania zręcznych i celowych ruchów języka, warg i podniebienia. Sprawne działanie
narządów mowy sprzyjać będzie prawidłowemu wymawianiu wszystkich głosek.
Ekran tu przedstawiony to przykład ćwiczenia, którego celem jest doskonalenie sprawności
narządów mowy. Dziecko słucha fragmentu wierszyka popartego pokazem slajdów, w którym
przedstawiono opis ćwiczeń artykulatorów (warg, języka, policzków, żuchwy), a następnie
wykonuje je samodzielnie przed lusterkiem pod kontrolą nauczyciela.
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ROZWÓJ KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH NA TRZECH PŁASZCZYZNACH:
SEMANTYCZNEJ, SYNTAKTYCZNEJ, FONOLOGICZNEJ
Umiejętności semantyczne odnoszą się do trafności komunikacyjnej, czyli doboru słownictwa,
odpowiedniego użycia słów, rozumienia i umiejętności budowania wypowiedzi. Doskonalenie
kompetencji semantycznej z zastosowaniem programu Śmiało do szkoły! odbywa się poprzez
poszerzanie słownictwa dziecka, kształtowanie umiejętności wykorzystania nowo poznanego
słownictwa, a także wdrażanie do rozumienia i różnicowania znaczenia wyrazów, wyrażeń
i pojęć. Przy wprowadzaniu nowych słów dziecko ma okazję do poznania ich desygnatów
w postaci obrazków. Zilustrowany przedmiot i jego nazwa są znacznie bardziej zrozumiałe,
łatwiej zapamiętane i utrwalone. W programie zwraca się uwagę na wieloznaczność
słów i na ich znaczenie w odniesieniu do kontekstu. To niezwykle istotne ze względu na
prawidłowe kształtowanie się umiejętności komunikacji werbalnej. Bogacenie słownictwa
oraz poszerzanie zdolności komunikacyjnych są jednym z ważniejszych zamierzeń w ogólnie
pojętej edukacji oraz terapii pedagogicznej. Należy pamiętać, że czytanie ze zrozumieniem
będzie wymagało od dzieci znajomości znaczenia słów użytych w konkretnym wypowiedzeniu
(Bogdanowicz M., 1985; Krasowicz-Kupis G., 2003; Maurer A., 1997a, 1997b, 1997c).
Przykład ćwiczenia, którego celem jest kształtowanie kompetencji semantycznej, stanowi
poniższy ekran. Dziecko słucha zdań, a następnie ocenia ich poprawność ze względu na
znaczenie użytych w nich słów i zaznacza to zdanie, które odpowiada treści obrazka.

Kształcenie kompetencji syntaktycznej dokonuje się poprzez ćwiczenia w powtarzaniu zdań,
wydzielaniu zdań z tekstów oraz wydzielaniu słów ze zdań. Kompetencje te doskonalone są
również w trakcie treningu budowania zdań ze słów, a także ustalania poprawności zdań ze
względu na reguły gramatyczne obowiązujące w języku polskim.
Ćwiczenia znajdujące się w programie obejmują stymulację świadomości językowej (m.in.
kształcenie form gramatycznych i pamięci słuchowej).
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Ekran zamieszczony poniżej to przykład ćwiczenia, którego celem jest doskonalenie pamięci
słuchowej i form gramatycznych. Dziecko słucha zdania, powtarza je z pamięci do mikrofonu,
a następnie dobiera do zdania odpowiedni obrazek. Po odsłuchaniu nagrania może ocenić
poprawność wykonania ćwiczenia.

Innym przykładem tego typu ćwiczenia jest ekran zamieszczony poniżej. Dziecko wysłuchuje
zdania, a następnie zaznacza, poczynając od lewej strony, tyle kółek, ile słów jest w zdaniu.
Dziecko może to zadanie wykonać na wiele sposobów (np. samodzielnie powtórzyć z pamięci
zdanie, policzyć słowa na palcach, a na końcu klikać kolejne kółka).

Rozwój systemu fonologicznego kończy się między piątym a siódmym rokiem życia dziecka.
Podstawowe umiejętności fonologiczne, zdaniem Grażyny Krasowicz-Kupis (2003), dotyczą
posługiwania się sylabami, fonemami i cząstkami śródsylabowymi. Obejmują one:
•• różnicowanie i identyfikowanie dźwięków mowy – głosek
(słuch fonemowy), np. przy porównywaniu paronimów (par słów
różniących się jedną głoską, takich jak np.: góra– kura);
•• dokonywanie analizy struktur śródsylabowych, analizy sylabowej
i fonemowej słów (wydzielanie cząstek słów, sylab, głosek ze słów:
na początku słowa – aliteracje, na końcu słowa – rymy);
•• dokonywanie syntezy struktur śródsylabowych, syntezy sylabowej
i fonemowej (łączenie izolowanych cząstek słów, sylab i głosek w słowa).
Rozwój świadomości fonologicznej przebiega od umiejętności rozpoznawania i wyodrębniania
sylab i elementów śródsylabowych po świadomość fonemową warunkującą postępy w nauce
czytania i pisania (Krasowicz-Kupis G., 1999).
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W okresie pomiędzy trzecim a piątym rokiem życia pojawia się umiejętność
segmentacji, czyli dzielenia słowa na sylaby. Poprzez ćwiczenia dziecko
nabywa umiejętność manipulowania sylabami (porównywanie, usuwanie,
dodawanie itp.) i w ten sposób kształtuje „świadomość sylabową”. Struktury
śródsylabowe (rymy i aliteracje) są zwykle większe od fonemów, ale mniejsze
od sylaby (Krasowicz-Kupis G., 1999). Świadomość elementów śródsylabowych
rozwija się do końca wieku przedszkolnego (około piątego roku życia).
Obejmuje umiejętność rozpoznawania i tworzenia słów posiadających
wspólne cząstki śródsylabowe. Zdolność wyodrębniania rymów (końcówek
słów) i aliteracji (cząstek nagłosowych) pojawia się po ugruntowaniu
umiejętności dzielenia słowa na sylaby, lecz przed segmentacją fonemową.
Badania Marty Bogdanowicz i Grażyny Krasowicz-Kupis (1996) wskazują na fakt, iż aliteracje
są łatwiejsze do rozpoznawania i tworzenia niż rymy. Umiejętność manipulowania rymami,
czyli świadomość rymów, jest w fazie kształtowania jeszcze u dzieci sześcioletnich.
Odpowiednie ćwiczenia polegające na operowaniu rymami i aliteracjami dostarczają dziecku
wiadomości na temat akustycznego aspektu słów. Mogą być także czynnikiem stymulującym
osiągnięcia w nauce czytania i pisania.
SŁUCH FONOLOGICZNY (fonemowy) jest składnikiem świadomości
fonologicznej (tj. świadomości dotyczącej poprawności artykulacji). Percepcja
dźwięków mowy osiąga pełną dojrzałość w końcu okresu przedszkolnego, między
piątym a szóstym rokiem życia (Lipowska M., 2001). Poziom rozwoju słuchu
fonemowego powinien już wówczas umożliwiać dziecku naukę czytania i pisania.
Zaburzenia lub niedokształcenie słuchu fonemowego mogą mieć podłoże
w czynnikach dziedzicznych w połączeniu z przyczynami środowiskowym.
Niedokształcenie lub zaburzenie tej funkcji powoduje brak stabilności wzorców
słuchowych słów, a więc trudności w rozpoznawaniu słów o podobnym
brzmieniu, różniących się jedną cechą dystynktywną (np. kosa: koza). Utrudnia
to także dokonywanie analizy i syntezy fonemowej. Ma to ogromny wpływ
na funkcjonowanie dziecka w środowisku, ponieważ prowadzi do opóźnienia
rozwoju mowy lub do powstawania wad wymowy, a w dalszej konsekwencji
powoduje niepowodzenia w nauce czytania i pisania (Sawa B., 1980, 1990).
Analiza i synteza fonemowa jest zadaniem o dużym stopniu trudności. Badania Grażyny
Krasowicz-Kupis (1999) potwierdzają, że przeprowadzenie analizy i syntezy fonemowej jest
trudne nawet dla dzieci sześcioletnich. Podczas artykulacji słów jako sekwencji głosek narządy
artykulacyjne przyjmują nieco odmienne ułożenie niż podczas wypowiadania pojedynczych
głosek. Stanowi to przeszkodę w przyswajaniu wzorców słuchowych i artykulacyjnych
poszczególnych dźwięków mowy, a także utrudnia dokonywanie analizy fonemowej słów.
Podczas syntezy dziecko musi odtworzyć złączenia między głoskami, uwzględniając zjawisko
koartykulacji.
Zdaniem Grażyny Krasowicz-Kupis (1999) manipulowanie fonemami
jest zadaniem jeszcze trudniejszym niż analiza i synteza fonemowa.
Wyniki badań wskazują, iż usuwanie głoski nagłosowej z podanych
słów opanowują poprawnie dopiero dzieci siedmioletnie.
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W programie Śmiało do szkoły! zaproponowano szeroki zakres kształcenia kompetencji
fonologicznych dziecka pięcioletniego. Obejmuje on między innymi następujące rodzaje
ćwiczeń: podział słowa na sylaby, wyodrębnianie sylaby na początku słowa, wyodrębnianie
sylaby na końcu słowa, wyodrębnianie sylaby w środku słowa, wyodrębnianie głoski w nagłosie,
wyodrębnianie głoski w wygłosie, tworzenie słowa z sylab, tworzenie (rekonstrukcja) słowa
z fonemu i logotomu, tworzenie słowa z dwóch lub trzech fonemów, porównywanie słuchowe
słów. Podczas pracy z programem dzieci aktywnie uczestniczą w zabawach językowych,
rozwijając umiejętność tworzenia rymów i rozpoznawania rymów w kontekście sytuacyjnym.
Ekran przedstawiony poniżej stanowi przykład ćwiczenia, którego celem jest doskonalenie
umiejętności dokonywania analizy sylabowej słów. Dziecko nazywa obrazek, a następnie dzieli
słowo na sylaby, jednocześnie zaznaczając przy obrazku tyle kółek, ile sylab jest w wyrazie.

Zamieszczony poniżej ekran to przykład ćwiczenia, którego celem jest kształcenie
umiejętności wyodrębniania sylaby na początku słowa. Dziecko wypowiada nazwy obrazków
z zachowaniem podziału na sylaby, a następnie łączy w pary ilustracje, których nazwy
zaczynają się na tę samą sylabę.
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Przykład ćwiczenia, którego celem jest kształcenie umiejętności wyodrębniania sylaby na
końcu słowa, stanowi poniższy ekran. Dziecko wypowiada nazwy obrazków z zachowaniem
podziału na sylaby, a następnie zaznacza te ilustracje, których nazwy kończą się wskazaną
sylabą.

Ekran przedstawiony poniżej to przykład ćwiczenia, którego celem jest kształcenie
umiejętności wyodrębniania sylaby w środku słowa. Dziecko przygląda się obrazkom na
ekranie, nazywa je, a następnie wyszukuje i zaznacza obrazki, których nazwy zawierają
wskazaną głoskę.

Ilustrację ćwiczenia, którego celem jest kształcenie umiejętności wyodrębniania głoski
w nagłosie, stanowi poniższy ekran.
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Przedstawiony poniżej ekran to przykład ćwiczenia, którego celem jest kształcenie
umiejętności wyodrębniania głoski w wygłosie. Dziecko przygląda się obrazkom na ekranie,
nazywa je, a następnie wyszukuje i zaznacza obrazki, których nazwy kończą się wskazaną
głoską.

Ekran przedstawiony poniżej stanowi przykład ćwiczenia, którego celem jest doskonalenie
umiejętności dokonywania syntezy sylabowej słów. Dziecko słucha nagrań słów
wypowiadanych z zachowaniem podziału na sylaby i pod ikonami głośników na ekranie układa
obrazki.

Zamieszczony niżej ekran to przykład ćwiczenia, którego celem jest doskonalenie
umiejętności dokonywania syntezy sylabowej słów trzysylabowych. Dziecko słucha nagrań
słów wypowiadanych z zachowaniem podziału na sylaby i zaznacza na ekranie odpowiednie
obrazki.
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Przykład ćwiczenia, którego celem jest kształcenie umiejętności dokonywania syntezy słów
w wyniku rekonstrukcji wyrazu z fonemu i logotomu, stanowi poniższy ekran. Dziecko słucha
nagrań słów, w których opuszczono pierwszą głoskę. Łączy głośnik z obrazkiem, a następnie
prawidłowo nazywa ilustracje. Słowa specjalnie są lekko zniekształcane przez lektora
w trakcie czytania.

Ekran przedstawiony poniżej to przykład ćwiczenia, którego celem jest doskonalenie
umiejętności dokonywania syntezy fonemowej słów. Dziecko słucha kolejnych (dwóch lub
trzech) głosek, a następnie łączy je z odpowiednim obrazkiem.

Kolejne dwa ekrany stanowią przykłady ćwiczeń doskonalących umiejętność operowania
rymami. W pierwszym przykładzie dziecko słucha nazw obrazków, a następnie łączy w pary
ilustracje, których nazwy się rymują. W drugim – dziecko gra w grę pamięciową, znajdując
pary obrazków o rymujących się nazwach.
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Zaprezentowany poniżej ekran to przykład ćwiczenia, którego celem jest doskonalenie
umiejętności rozpoznawania rymów. Dziecko słucha rymowanej zagadki i łączy głośnik
z obrazkiem, którego nazwa jest uzupełnieniem rymowanki. Dziecko uczy się zagadki na
pamięć, a następnie nagrywa ją i odsłuchuje.

KSZTAŁTOWANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ JEST BARDZO
WAŻNE ZE WZGLĘDU NA JEJ ZNACZENIE W NABYWANIU
UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA I PISANIA.
Zadania zawarte w programie Śmiało do szkoły! doskonalą spostrzegawczość, pamięć,
wrażliwość słuchową, a także słuch fonematyczny, czyli zdolność różnicowania dźwięków
mowy. Percepcja słuchowa doskonalona jest również poprzez ćwiczenia, które polegają
na rozpoznawaniu struktur rytmicznych i odtwarzaniu rytmicznym układów przestrzennych.
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Ekran przedstawiony poniżej to przykład ćwiczenia, którego celem jest doskonalenie
wrażliwości i pamięci słuchowej. Dziecko słucha nagrań odgłosów wydawanych przez
zwierzęta i łączy je z odpowiednimi obrazkami.

Przykład ćwiczenia, którego celem jest doskonalenie wrażliwości i pamięci słuchowej, stanowi
poniższy ekran. Dziecko słucha nagrań sekwencji dźwięków wydawanych przez instrumenty
i układa obrazki w odpowiedniej kolejności.

Ekran zamieszczony poniżej (ćwiczenia rytmiczne: odtwarzanie przestrzennych układów
rytmicznych) to przykład ćwiczenia, którego celem jest doskonalenie umiejętności odtwarzania
przestrzennych układów rytmicznych. Dziecko słucha nagrania i klaszcze w dłonie w takim
rytmie, w jakim krople deszczu spadają na parasol. Następnie nagrywa swoje klaskanie (lub
stukanie w bębenek) i odsłuchuje zapis.
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Przedstawiony poniżej ekran (ćwiczenia rytmiczne: odgadywanie przestrzennych układów
rytmicznych) stanowi przykład ćwiczenia, którego celem jest doskonalenie umiejętności
rozpoznawania przestrzennych układów rytmicznych. Dziecko słucha nagrania i klaszcze
w dłonie w takim rytmie, w jakim kapie deszcz. Następnie łączy ikony głośników na ekranie
z odpowiednimi ilustracjami.

Poniższy ekran ilustruje przykład ćwiczenia, którego celem jest kształcenie umiejętności
porównywania słuchowego słów. Dziecko słucha nagrań i gdy słyszy dwa takie same słowa,
zaznacza obok głośnika wesołą buźkę, a jeżeli słyszy dwa różne słowa, zaznacza smutną
buźkę. Po poprawnym wyborze odsłania się część obrazka.

Zamieszczony poniżej ekran to przykład ćwiczenia, którego celem jest doskonalenie pamięci
słuchowej. Dziecko słucha nagrań sekwencji słów, a następnie w tej samej kolejności
powtarza wyrazy z pamięci i układa obrazki.
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UWAGI DO REALIZACJI ĆWICZEŃ SŁUCHOWO-JĘZYKOWYCH
1. Dzielenie słów na sylaby uznaje się za pierwszą i najszybciej doskonalącą się zdolność
segmentacji. Ułatwia ona dziecku uświadomienie sobie możliwości dzielenia słów na
mniejsze cząstki.
2. Analiza sylabowa jest zadaniem stosunkowo łatwym, podobnie jak synteza sylabowa.
Obie te umiejętności kształtują się spontanicznie przed rozpoczęciem nauki szkolnej.
3. Ćwiczenia w syntezie sylabowej, a także składanie słowa z fonemu i logotomu oraz
ćwiczenia w analizie sylabowej należy traktować jako ćwiczenia przygotowujące do
syntezy i analizy fonemowej.
4. Ćwiczenia słuchowe należy łączyć z ćwiczeniami rozwijającymi analizator wzrokowy.
5. W okresie przedszkolnym należy rozwijać pamięć fonetyczną, czyli umiejętność
pamiętania ciągu głosek, sylab, logotomów.
6. Do zabaw słuchowych warto włączyć ćwiczenia rozwijające umiejętność powtarzania po
śladach pojedynczych głosek oraz ćwiczyć „odczytywanie” głosek z układu ust.
7. Porównywania słuchowego słów nie wykonają dzieci z zaburzonym słuchem
fonematycznym (dotyczy to chociażby ćwiczeń zawierających paronimy, czyli wyrazy
różniące się jednym fonemem, np.: kura i kula, fala i lala).
8. Syntezę fonemową należy rozpocząć od ćwiczeń na słowach dwufonemowych (np.: ul, As,
on, za, ma, ty), a dopiero potem trzyfonemowych (np.: ule, ucho, osa, kot, sok, kosz).
9. Analiza fonemowa jest najtrudniejsza. Dziecko opanowuje ją, jeśli wcześniej ćwiczy
podział na sylaby i cząstki wewnątrzsylabowe. Analizę fonemową należy rozpocząć od
sylab o budowie CV i słów o prostej pod względem fonologicznym budowie.
10. Ćwiczenia rozwijające sprawność narządów mowy (gimnastyka buzi i języka) powinno się
prowadzić codziennie, wykorzystując zamieszczony w omawianym programie i niniejszym
rozdziale zestaw ćwiczeń.
Zawarte w programie zabawy i ćwiczenia nie tylko stymulują funkcje słuchowo-językowe, mają
również swój aspekt diagnostyczny. Nauczyciel, analizując trudności dziecka i popełniane
przez nie błędy, może dostrzec opóźnienia w rozwoju funkcji, określić ich zakres oraz ocenić
postępy czynione przez dziecko dzięki udziałowi w ćwiczeniach.

BIBLIOGRAFIA
1. Bartkowska T. (1968), Rozwój wymowy dziecka przedszkolnego jako wynik oddziaływań
wychowawczych rodziny i przedszkola, Warszawa: PZWS.
2. Bogdanowicz M. (1985), Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem od 5 do 10 lat,
Warszawa: WSiP.
3. Bogdanowicz M. (1991), Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa:
WSiP.
4. Bogdanowicz M. (1993), Dziecko ryzyka dysleksji – co to takiego? W: „Scholasticus” (nr 2),
Lublin: Linea.
5. Bogdanowicz M. (1999), Metoda dobrego startu, Warszawa: WSiP.
6. Bogdanowicz M. (2003), Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk: Harmonia.

40

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!

082406_SPE_WP_SMIALO_DO_SZKOLY_kl.0_Poradnik_metodyczny_NOWY_001-124.indd 40

22/11/2018 09:19

Zestaw ćwiczeń multimedialnych
7. Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M. (2007), Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik
nie tylko dla rodziców, Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne „Operon”.
8. Bogdanowicz M., Krasowicz G. (1996), Wybrane aspekty umiejętności metajęzykowych
dzieci 6-letnich i dynamika ich zmian w klasie 0. W: „Kwartalnik Polskiej Psychologii
Rozwojowej” (nr 4), Kraków: Wydawnictwo UJ.
9. Demel G. (1996), Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa: WSiP.
10. Gałkowski T., Jastrzębowska G. (1999), (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi.
Podręcznik akademicki, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
11. Jurkowski A. (1975), Ontogeneza mowy i myślenia, Warszawa: WSiP.
12. Kaczmarek l. (1988), Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
13. Kostka-Szymańska M., Krasowicz-Kupis G. (2007), (red.), Dysleksja: problem znany czy
nieznany?, Lublin: Wydawnictwo UMSC.
14. Krasowicz-Kupis G. (1999), Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci
6–9-letnich, Lublin: Wydawnictwo UMSC.
15. Krasowicz-Kupis G. (2003), Język, czytanie, dysleksja, Lublin: Wydawnictwo UMSC.
16. Lipowska M. (2001), Profil rozwoju kompetencji fonologicznej dzieci w wieku
przedszkolnym, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
17. Maurer A. (1997a), (red.), Zabawy z rymami. Kształtowanie świadomości fonologicznej
u dzieci przedszkolnych. Ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki czytania i pisania,
cz. 1, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
18. Maurer A. (1997b), (red.), Głoski zaczynające i kończące słowa. Kształtowanie
świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych. Ćwiczenia ułatwiające opanowanie
sztuki czytania i pisania, cz. 2, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
19. Maurer A. (1997c), (red.), Głoska a litera. Kształtowanie świadomości fonologicznej
u dzieci przedszkolnych. Ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki czytania i pisania,
cz. 3, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
20. Maurer A. (2003), Świadomość fonologiczna a automatyzacja w nauce czytania i pisania –
przegląd literatury obcojęzycznej. W: B. Kaja, Diagnoza dysleksji, Bydgoszcz: Wydawnictwo
Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
21. Rocławski B. (1986), Poradnik fonetyczny dla nauczycieli, Warszawa: WSiP.
22. Sawa B. (1980), Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa: WSiP.
23. Sawa B. (1990), Dzieci z zaburzeniami mowy, Warszawa: WSiP.
24. Spionek H. (1965), Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka. Zagadnienia wybrane,
Warszawa: PWN.
25. Spionek H. (1973), Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa: PWN.
26. Styczek I. (1970), Zarys logopedii, Warszawa: PWN.
27. Styczek I. (1981), Logopedia, Warszawa: PWN.
28. Styczek I. (1982), Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego (komentarz i tablice),
Warszawa: WSiP.

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!

082406_SPE_WP_SMIALO_DO_SZKOLY_kl.0_Poradnik_metodyczny_NOWY_001-124.indd 41

41

22/11/2018 09:19

Zestaw ćwiczeń multimedialnych

Ćwiczenia stymulujące funkcje wzrokowe
Opracowała: Renata Czabaj
U dzieci w wieku przedszkolnym można zaobserwować symptomy
nieharmonijnego rozwoju niektórych funkcji poznawczych
i ruchowych, które odgrywają znaczącą rolę w procesie nauki
czytania i pisania. Dotyczy to zwłaszcza dzieci ryzyka dysleksji.
Objawy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym (3–5 lat), według pracy zbiorowej pod
redakcją Grażyny Krasowicz-Kupis (2006, s. 20), to:
1. Mała sprawność ruchowa całego ciała: dziecko słabo biega, ma trudności
z utrzymaniem równowagi, jest niezdarne, źle funkcjonuje w zabawach ruchowych.
2. Mała sprawność ruchowa rąk: trudności i niechęć do samoobsługi, niechęć do zabaw
manipulacyjnych; nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego i jego nacisk na kartkę.
3. Słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa: budowanie z klocków sprawia dziecku
trudność, rysuje niechętnie, prymitywnie, jako pięciolatek nie umie narysować trójkąta.
4. Opóźniony rozwój lateralizacji: brak preferencji jednej ręki.
5. Zaburzenia rozwoju spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej przejawiają się
w nieporadności w rysowaniu (rysunki prymitywne w formie), trudności w układaniu
obrazków pociętych na części, w układaniu puzzli, w wykonaniu układanek.
6. Opóźniony rozwój mowy: nieprawidłowa artykulacja wielu głosek, trudności
z wypowiadaniem złożonych wyrazów, trudności z budowaniem wypowiedzi,
zapamiętaniem nazw, używanie niewłaściwych przedrostków.
ABY DZIECI MOGŁY NAUCZYĆ SIĘ DOBRZE PISAĆ I CZYTAĆ,
KONIECZNA JEST SPRAWNOŚĆ I WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH
ANALIZATORÓW: SŁUCHOWEGO, WZROKOWEGO I RUCHOWEGO.
Analizator stanowi struktury nerwowe, których zadaniem jest odbieranie i analizowanie
bodźców ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Analiza i synteza odbieranych
bodźców jest funkcją kory mózgowej. Dla prawidłowego przebiegu procesu uczenia się ważna
jest współpraca wyżej wymienionych analizatorów.
Poznanie świata stanowi podłoże, na którym występują wyżej zorganizowane procesy
poznawcze, takie jak pamięć i myślenie. U podstaw zapamiętywania leżą procesy powstawania
śladu pamięciowego, przechowywania tego śladu oraz jego odtwarzanie. Mówiąc prościej:
w procesie uczenia się najpierw występuje zapamiętywanie, kolejny etap to pamiętanie
i w końcu można mówić o przypominaniu.
Najistotniejszy dla rozwoju percepcji wzrokowej jest etap zachodzący w przedziale wiekowym
od 3,5 do 7,5 lat. Percepcja wzrokowa według Jadwigi Jastrząb to postrzeganie otaczającego
świata jako zbioru dających się wyróżnić przedmiotów i kształtów pozostających we
wzajemnych stosunkach przestrzennych (Jastrząb J., 2002, s. 83). Dziecko z nieharmonijnie
wykształcającą się percepcją wzrokową może nieprawidłowo różnicować, słabo
zapamiętuje i ma trudności z odtwarzaniem (np. kształtów, figur, wielkości). Nieprawidłowe
funkcjonowanie analizatora wzrokowego powoduje deformacje w spostrzeganiu, co może
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niekorzystnie wpływać na przebieg czynności wykonywanych przez dziecko. Zaburzeniom
percepcji wzrokowej często towarzyszy słaba pamięć wzrokowa. Dziecko z tym defektem nie
potrafi szybko utrwalić obrazu, który ma zapamiętać. Opóźnione są wówczas procesy analizy
i syntezy wzrokowej. Mogą występować trudności spostrzegania aspektu kierunkowego. Stąd
uporczywe mylenie kształtów liter oraz trudności z przyporządkowaniem im określonych
dźwięków. Opóźniony rozwój pamięci wzrokowej powoduje nieporadność w rysowaniu,
trudność w układaniu obrazków według kolejności zdarzeń, trudności w budowaniu konstrukcji
z klocków według wzoru czy wyszukiwaniu różnic w obrazkach.
Konieczne zatem są działania profilaktyczne wspomagające prawidłowy rozwój dziecka
i stymulacja tych funkcji, których rozwój jest opóźniony lub nieharmonijny.
Stosowanie różnorodnych ćwiczeń doskonalących spostrzegawczość wzrokową, koordynację
wzrokowo-ruchową oraz ćwiczących pamięć wzrokową, pomoże dziecku w przygotowaniu się
do nauki czytania i pisania. Zabawowa forma ćwiczeń i atrakcyjny przekaz sprawią, że dziecko
chętnie zaangażuje się w usprawnianie słabiej wykształcających się funkcji (Bogdanowicz M.,
Adryjanek A., 2005, s. 40).
Ćwiczenia usprawniające funkcję analizatora wzrokowego muszą kształcić: spostrzegawczość,
analizę, syntezę, aspekt kierunkowy oraz pamięć wzrokową. Teresa Gąsowska i Zofia PietrzakStępkowska (1978) uważają, że największy wpływ na opanowanie nauki czytania i pisania
mają: umiejętność szybkiego rozpoznawania obrazów wraz z ich analizą i syntezą, orientacja
kierunkowa i przestrzenna, pamięć wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Ćwiczenia zawarte w programie podzielono na zbiory ćwiczące konkretne umiejętności.
Większość zadań zaprojektowano, uwzględniając stopień trudności: poziom I – łatwiejszy
i poziom II – trudniejszy. W każdej kategorii wyodrębniono ćwiczenia stymulujące:
•• spostrzegawczość wzrokową;
•• pamięć wzrokową;
•• klasyfikację pojęć;
•• koordynację wzrokowo-ruchową i wzrokowo-ruchowo-słuchową;
•• orientację w schemacie ciała i przestrzeni.
Wszystkim ćwiczeniom stymulującym funkcje wzrokowe towarzyszy sowa, której zadaniem
jest motywowanie dziecka do pracy, zachęcanie do ćwiczeń oraz pozytywne wzmacnianie
jego działań.
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SPOSTRZEGAWCZOŚĆ WZROKOWA
Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej ma na celu kształcenie umiejętności uważnego
oglądania i dostrzegania dziwnych, czasem nieprawdopodobnych sytuacji. Celem ćwiczeń
tego typu jest również sprawdzenie, jak dziecko myśli. Po uważnym przyjrzeniu się (np. scenie
w zoo) dziecko ma wyeliminować sytuacje nieprawdziwe lub elementy, które do obrazka (lub
zestawu ilustracji) nie pasują.

Przykładem ćwiczenia usprawniającego myślenie i spostrzegawczość wzrokową jest poniższy
ekran, odwołujący się zarówno do pamięci wzrokowej, jak i słuchowej. Dziecko ma dostrzec
różnicę między obrazkami, wskazać je, a następnie pokolorować te zwierzęta, których nazwy
zaczynają się na głoskę k (karta pracy dołączona do ekranu).
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Poniższy ekran jest przykładem nieco trudniejszego ćwiczenia kształcącego
spostrzegawczość wzrokową. Dziecko musi porównać kształt korony drzewa z jej cieniem
i zaznaczyć odpowiednie drzewo.

Ćwiczenie o wyższym stopniu trudności przedstawia zamieszczony niżej ekran. Zadaniem
dziecka jest połączenie takich samych połówek samochodów. W konsekwencji mają powstać
trzy modele aut. Dodatkowo dziecko ma do dyspozycji kartę pracy, a na niej podobne ćwiczenie
w wersji tradycyjnej – papierowej (należy wyciąć, dopasować i skleić elementy obrazka we
właściwy sposób).

Praca z materiałem abstrakcyjnym jest znacznie trudniejsza od operacji na materiale
konkretno-obrazowym. Wymaga dojrzałości procesów analizy i syntezy oraz orientacji
kierunkowej.
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Poniższy ekran zawiera przykład ćwiczenia tego typu. Jego celem jest wykazanie roli pamięci
wzrokowej w spostrzeganiu. Wśród rzędów znaków dziecko ma wskazać ten, który się
powtarza. Operowanie materiałem geometrycznym jest przygotowaniem do rozpoznawania
liter.

PAMIĘĆ WZROKOWA
Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową powinny zawierać wszystkie omawiane
wcześniej aspekty. Główny nacisk należy położyć na wypracowanie tych umiejętności, które
u danego dziecka wykształcają się wolniej.
Poniższy ekran jest przykładem ćwiczenia kształcącego pamięć wzrokową i myślenie.
Dziecko ma obejrzeć pokaz ilustracji, a następnie wyszukać w pamięci element powtarzający
się na wszystkich obrazkach i wskazać go.

W ćwiczeniach pamięci wzrokowej należy pamiętać, aby stopniować trudności, przechodząc
od zadań łatwych do coraz trudniejszych. Sposób eksponowania materiału wizualnego
decyduje o stopniu trudności.
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Przykładem jest ćwiczenie z poniższego ekranu. Na ekranie w krótkich odstępach czasu
pojawiają się przedmioty, spośród których dziecko ma zapamiętać i wymienić pięć.
Ułatwieniem jest to, że nie musi zapamiętać ich w kolejności, w jakiej były eksponowane.

Natomiast ćwiczenie z ekranów zaprezentowanych poniżej i na następnej stronie wymaga
zapamiętania i odtworzenia w pamięci wyglądu dzieci pojawiających się na ekranie i ich
rowerów, gdyż na tej podstawie dzieci będą wykonywały dalszą część zadania – kolorowanie
niepełnej ilustracji.
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Kolejne ekrany prezentują ćwiczenia służące jednoczesnemu doskonaleniu pamięci
wzrokowej, spostrzegawczości wzrokowej i mowy.
W przypadku pierwszego i drugiego ćwiczenia zadaniem dziecka jest zrelacjonowanie, co
znajduje się na skomplikowanej graficznie ilustracji oraz odnalezienie na niej wskazanych
elementów.

Zadaniem dziecka w przypadku ćwiczenia trzeciego jest obserwacja sytuacji, zapamiętanie
jej, ułożenie historyjki obrazkowej, a następnie opowiedzenie według kolejności zdarzeń.
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KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA I WZROKOWO-RUCHOWO-SŁUCHOWA
Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowej angażują również funkcje manualne. Przykładem
są układanki obrazkowe, które jednak w większym stopniu angażują percepcję wzrokową
aniżeli funkcję ruchową. Dzieje się tak, ponieważ wzrok kontroluje jakość wykonania ćwiczeń
ruchowych.
Poniższy ekran jest przykładem ćwiczenia angażującego funkcje wzrokowe i słuchowe.
Zadaniem dziecka jest zapamiętanie dźwięków i skojarzenie ich z instrumentami, które je
wydają. Dodatkowym utrudnieniem jest ułożenie instrumentów w kolejności, w jakiej słychać
było wydawane przez nie dźwięki.
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Jednoczesnemu doskonaleniu koordynacji słuchowo-wzrokowej i spostrzegawczości
wzrokowej służy ćwiczenie z poniższego ekranu. Dziecko ma zapamiętać cechy
charakterystyczne dla eksponowanych postaci i prawidłowo je sklasyfikować (podzielić na
drużyny).

Poniższe ćwiczenie cechuje wyższy stopień trudności z uwagi na dużą liczbę elementów
umieszczonych na ekranie. Celem ćwiczenia jest usprawnianie koordynacji wzrokoworuchowej i zachowania aspektu kierunkowego wykonywanej czynności. Zadanie wymaga od
dziecka nie tylko zaangażowania pamięci wzrokowej, ale włącza spostrzegawczość wzrokową
i – przede wszystkim – koordynację wzrokowo-ruchową. Umiejętność porządkowania
i śledzenia poziomych szeregów znaków od strony lewej do prawej jest ważne w przygotowaniu
dziecka do nauki pisania.
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Poniższe zadanie łączy ćwiczenia spostrzegawczości z umiejętnością syntetycznego
ujmowania całości obrazu. Angażuje proces analizy i syntezy, orientację kierunkową
i przestrzenną. W wyniku dokonywania analizy i syntezy tworzą się skojarzenia, a następnie
stereotypy wzrokowo-słuchowe i słuchowo-wzrokowe, które stanowią utrwalenie ćwiczonej
sprawności.

ORIENTACJA W SCHEMACIE CIAŁA I PRZESTRZENI
Nieutrwalona orientacja w schemacie własnego ciała i osób znajdujących się naprzeciw,
trudności w swobodnym poruszaniu się w przestrzeni zgodnie z poleceniem czy instrukcją to
przykłady zaburzeń kierunkowego aspektu spostrzegania wzrokowego. Zaburzenia te mogą
być spowodowane również niejednorodną lateralizacją (szczególnie dominacją lewego oka).
Usprawnianie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni powinno być nierozłącznie związane
z ćwiczeniami spostrzegania słuchowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz opanowania
i rozumienia pojęć określających stosunki przestrzenne.
Poniższe ekrany zawierają ćwiczenia polegające na rozróżnianiu stron: lewa, prawa. Celem
ćwiczeń jest utrwalenie orientacji kierunkowej z uwzględnieniem stopniowania trudności.
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Ćwiczenie doskonalące prawidłową orientację w schemacie ciała zawiera ekran, w którym
łączy się odciski (ślady stóp i dłoni) w pary.

Elementy usprawniające orientację w schemacie ciała i przestrzeni powinny występować
w ćwiczeniach spostrzegania wzrokowego, percepcji słuchowej mowy, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Szczególnie dużo elementów utrwalających prawidłową orientację, zawierają
ćwiczenia stymulujące umiejętności matematyczne.
Przeplatanie ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej z ćwiczeniami sprawności
manualnej jest konieczne ze względu na zwiększoną męczliwość dzieci podczas wykonywania
czynności, w których uczestniczą zaburzone funkcje. Ćwiczenia należy wykonywać
systematycznie, najlepiej codziennie, aby doskonalić pamięć, spostrzegawczość i wrażliwość
wzrokową.
Po wielu ćwiczeniach dziecko otrzymuje kartę pracy w celu utrwalenia ćwiczonej funkcji.
Karty pracy zawierają dodatkowo zadania angażujące motorykę rąk. Atrakcyjna forma
zaproponowanych w nich ćwiczeń niewątpliwie podniesie motywację i pozytywne nastawienie
dziecka do pracy. Kolorowanie, rysowanie po śladzie, dorysowywanie, wycinanie usprawni
drobne ruchy ręki (należy dopilnować, aby ręka była ułożona prawidłowo, jak do pozycji przy
pisaniu).
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z DZIECKIEM PIĘCIOLETNIM
Podczas przygotowywania scenariusza zajęć, konieczne jest określenie celu ćwiczeń
i uwzględnienie zasad pracy z dzieckiem. Jednostka terapeutyczna powinna zawierać
ćwiczenia wybrane z niżej wymienionych grup:
•• ćwiczenia w mówieniu;
•• ćwiczenia stymulujące funkcje słuchowo-językowe;
•• ćwiczenia wzrokowe;
•• usprawnianie grafomotoryki;
•• ćwiczenia orientacji w schemacie ciała i przestrzeni;
•• kształcenie umiejętności matematycznych.
Opracowując zestaw ćwiczeń, należy dopasować je do określonego poziomu trudności.
Ćwiczenia łatwiejsze to zadania, które dziecko powinno wykonać bez większych trudności.
Można je potraktować jako rozgrzewkę intelektualną. Mają stymulować te umiejętności
dziecka, które są najsłabiej rozwinięte. Ćwiczenia trudniejsze są przeznaczone dla dziecka,
które lubi zabawy wymagające wysiłku intelektualnego, lub dla dziecka, które wykonując
ćwiczenia łatwiejsze, usprawniło zaburzone funkcje i wymaga jedynie utrwalenia zdobytych
umiejętności.

DODATKOWE UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI ĆWICZEŃ.
ZASADY PRACY Z DZIECKIEM
1. Istotna jest systematyczność wykonywanych ćwiczeń. W miarę możliwości zajęcia
powinny odbywać się codziennie i trwać nie dłużej niż 15–20 minut.
2. Schemat jednostki terapeutycznej powinien zawierać: ćwiczenia w mówieniu, ćwiczenia
funkcji językowych i wzrokowych oraz grafomotoryki, ćwiczenia orientacji w schemacie
ciała i przestrzeni oraz ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne.
3. Szczególny nacisk należy położyć na kształtowanie tych umiejętności, które są najsłabiej
rozwinięte u danego dziecka.
4. Ćwiczenia powinny być eksponowane za pośrednictwem bodźców wzrokowych
i słuchowych.
5. Stopniując trudności, należy przechodzić od ćwiczeń łatwych do coraz trudniejszych.
6. O stopniu trudności decyduje również czas i sposób eksponowania materiału
ćwiczeniowego.
7. Czynności ruchowe wspomagają zapamiętanie materiału, dlatego każde ćwiczenie
powinno się kończyć konkretnym działaniem (takim jak rysowanie, kolorowanie, wycinanie
itp.).
8. Ćwiczenia na określonym poziomie trudności należy powtarzać, dopóki dziecko nie
opanuje danej umiejętności.
9. Jeśli dziecko nie radzi sobie z nowym ćwiczeniem, należy mu pomóc lub zmodyfikować
stopień trudności (nie wolno dopuścić, aby dziecko się zniechęciło).
10. To samo ćwiczenie powinno się powtarzać na kilku kolejnych zajęciach. Można je
stosować zamiennie z innymi ćwiczeniami.
11. Należy unikać przeładowania zajęć ćwiczeniami jednego typu.
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W trakcie pracy z dzieckiem należy obserwować jego zachowanie i reakcje.
Dekoncentracja uwagi, ziewanie czy wzmożona ruchliwość powinny być sygnałem
do zmiany rodzaju aktywności dziecka i modyfikacji czasu trwania ćwiczeń.
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Ćwiczenia funkcji motorycznych
Opracowała: Izabela Mańkowska

OBSZAR MOTORYCZNY. WYJAŚNIENIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ
Motoryka oznacza sprawność ruchową, na którą składają się:
•• motoryka duża to sprawność ruchowa całego ciała (w tym np. zdolność
utrzymywania równowagi, koordynacja ruchów kończyn podczas
chodzenia, biegania, skakania, jeżdżenia na rowerze, hulajnodze);
•• motoryka mała to sprawność ruchowa rąk w zakresie szybkości ruchów,
ich precyzji; czynności manualnych niezbędnych podczas samoobsługi,
rysowania, pisania (Bogdanowicz M., Adryjanek A., 2005).

INNE WAŻNE TERMINY UŻYTE W TYM ROZDZIALE TO:
•• ćwiczenia grafomotoryczne to ćwiczenia, których celem jest
usprawnianie motoryczne ręki oraz rozwijanie współpracy
ręki i oka (czyli koordynacji wzrokowo-ruchowej);
•• propriocepcja to zmysł, dzięki któremu mózg uzyskuje za pośrednictwem
mięśni, ścięgien i więzadeł (oraz głębszych warstw skóry) informacje o tym,
gdzie aktualnie znajdują się poszczególne części ciała i jaki ruch wykonują.
Umożliwia to mózgowi planowanie ruchów i decydowanie, w jakiej kolejności
dane mięśnie mają się napinać i rozluźniać (dzięki temu stają się one
silniejsze i stabilniejsze). Tego wymaga każda czynność i dlatego sprawny
zmysł propriocepcji jest ważny podczas nabywania umiejętności pisania;
•• praksja – umiejętność planowania ruchu przy wykonywaniu nowej czynności;
•• dyspraksja to problem z planowaniem motorycznym, czyli planowaniem
ruchu. Trudność polega na tym, że ciało danej osoby nie wie, jak
wykonać nowy, nieznany ruch, jak zrobić to w miarę dobrze, nie
mając w tym zakresie zbyt dużej praktyki (Maas V., 1998);
•• odruchy to automatyczne, stereotypowe reakcje, które zaczynają się
w rdzeniu kręgowym i odbywają się bez udziału kory mózgowej;
•• dotyk, czyli układ czuciowy – tworzą go struktury umiejscowione w skórze i na jej
powierzchni, odbierające wrażenia lekkiego i silnego nacisku, wibracji, ciepła, zimna,
bólu i przesyłające te informacje do mózgu. Dotyk sprzyja rozwojowi ruchowemu;
•• układ przedsionkowy (zmysł równowagi) informuje o ustawieniu
głowy w stosunku do siły ciężkości. Jest punktem odniesienia
przestrzennego dla wszystkich innych zmysłów.

ZNACZENIE ROZWOJU RUCHOWEGO
Ruch jest bardzo istotny dla prawidłowego rozwoju dziecka. Podczas aktywności ruchowej
dziecko poznaje swoje ciało oraz za jego pośrednictwem wzbogaca wiedzę o otaczającej
rzeczywistości. Ruch staje się sposobem wyrażania i poznawania siebie. Stymuluje rozwój
innych sfer: jest motorem do prawidłowego funkcjonowania poznawczego, społecznego czy
emocjonalnego. O rozwoju sprawności ruchowej mówi się w kontekście powiązań motoryki
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i funkcji poznawczych (rozwój psychomotoryczny). Braki w rozwoju motorycznym często
sygnalizują opóźnienia w rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Sprawności
motoryczne pojawiają się i doskonalą u dziecka pod wpływem czynników genetycznych oraz
środowiskowych. Warto o tym pamiętać i zachęcać dziecko do ruchu, dostarczając wielu
bodźców stymulujących wykonywanie nowych czynności.
Motoryczny rozwój człowieka przebiega etapami, które są od siebie zależne. Zawsze przejście
na wyższy etap uwarunkowane jest istnieniem i utrwaleniem niższego (np. jeżeli dziecko
nie trzyma sztywno głowy, nie zacznie siedzieć, a tym samym nie będzie również chodziło)
(Cieszyńska J., Korendo M., 2008).
Zatem umiejętności ruchowe, kontrola mięśni, poszczególne zdolności i sprawności rozwijają
się na poszczególnych etapach rozwoju. Wystarczy prześledzić kolejne miesiące życia
dziecka, aby się przekonać, że jego rozwój jest dynamiczny i ogromnie istotny (Hurlock E.,
1985; Cieszyńska J., Korendo M., 2008).
Rozpatrując rozwój motoryczny niemowlęcia, mówi się najczęściej
o rozwoju lokomocji, postawy oraz manipulacji. U dziecka w wieku
przedszkolnym mówimy o poziomie rozwoju dużej i małej motoryki.
Piąty rok życia dziecka nazywany jest „złotym okresem w rozwoju ruchowym”. W tym czasie
dziecko odczuwa ogromny głód ruchu. Imponujące są umiejętności pięciolatka w zakresie
rozwoju motoryki dużej i małej. Dziecko zaczyna jeździć na dwukołowym rowerku, na nartach,
wrotkach, łyżwach; wchodzi i schodzi ze schodów naprzemiennie bez trzymania, skacze na
jednej nodze na odcinku kilku metrów, staje na jednej nodze z zamkniętymi oczami, skacze
przez skakankę, przeskakuje przez linę będącą w ruchu kołowym; planuje działania, mówiąc,
co zrobi; powtarza określone sekwencje ruchowe, łapie małą piłkę, radzi sobie w zakresie
samoobsługi, separuje ruch palców, próbuje wykonywać schematyczne rysunki, tworzy
rysunki tematyczne; rysuje człowieka, używając prostego schematu ciała; zaczyna rysować
kwadrat, linie ukośne; stosuje chwyt trzypunktowy, składa papier w trójkąt, tnie nożyczkami
wzdłuż linii, doskonali precyzyjne ruchy dłoni (Dębińska M., 2008; Cieszyńska J., Korendo M.,
2008).
Czynności ruchowe, choć wydają się u większości dzieci płynne i celowe, nadal wymagają
doskonalenia.

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI GRAFOMOTORYCZNYCH
Kształtowanie umiejętności grafomotorycznych (niezbędnych do nauki pisania) odbywa się
na długo przed pójściem dziecka do szkoły. Jest to długotrwały proces, w trakcie którego
dziecko musi zdobyć wystarczająco wiele doświadczeń różnego typu. Bodźców dostarcza
naturalne środowisko wychowawcze dziecka, jakim jest dom, a następnie środowisko
przedszkolne. Rodzice, a potem również nauczyciel przedszkola, przyglądając się bacznie
rozwojowi małego dziecka, mogą stworzyć ciekawe sensorycznie i empirycznie otoczenie.
Najważniejsze jest przy tym dostarczanie dziecku radości z wykonywania wszelkich form
ruchu. Postawa nadmiernego lęku o dziecko (by się nie przewróciło, nie uderzyło, nie spadło,
nie spociło) wpływa hamująco na jego rozwój. Jest ono wówczas pozbawione okazji do
swobodnego eksplorowania, a lęk dorosłego przekłada się na wykształcenie u dziecka
postawy wycofania. Zbyt ostrożne dziecko nie skorzysta z wielu ważnych doświadczeń,
których dostarcza codzienne życie. Tym samym pozbawione będzie ono okazji do rozwoju
motoryki dużej, małej oraz bardzo precyzyjnych ruchów.
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Warto pamiętać, aby niemowlętom oraz dzieciom w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym
zapewnić swobodę ruchu dzięki odpowiednio dobranemu ubiorowi. Należy pozwalać na
jak najczęstsze chodzenie bez butów, co umożliwi gromadzenie wrażeń dotykowych oraz
kształtowanie odpowiedniej postawy ciała. Najistotniejsze jest mobilizowanie dziecka do
podejmowania rozmaitych doświadczeń związanych z czynnościami samoobsługowymi.
Wiele ćwiczeń z tego zakresu (chociażby: zapinanie guzików, ubieranie i rozbieranie się,
zawiązywanie sznurowadeł, posługiwanie się sztućcami, samodzielne jedzenie różnorodnych
potraw, przygotowywanie posiłków z rodzicami: lepienie pierogów, wałkowanie ciasta,
wykrawanie ciasteczek, nakrywanie do stołu, dbanie o porządek, mycie się, itd.) daje podstawę
do kształtowania umiejętności pisania.
Szczególnie istotna dla rozwoju umiejętności grafomotorycznych jest
odpowiednia stabilizacja napięcia mięśniowego, równowaga, prawidłowa
koordynacja ruchów całego ciała oraz koordynacja mięśni i stawów ramienia,
przedramienia, nadgarstka, dłoni i palców, jak i koordynacja wzrokoworuchowa, umiejętność przekraczania linii środkowej ciała, praksja (a więc
umiejętność planowania ruchu) oraz dobrze zintegrowane odruchy (przy
zachowaniu swojej aktywności utrudniają one nabywanie określonych
umiejętności ruchowych). Szerszych informacji na ten temat dostarczy
rodzicowi i nauczycielowi literatura z dziedziny integracji sensorycznej
(Maas V., 1998; Goddard S., 2004; Cieszyńska J., Korendo M., 2008).
Bacznie obserwując dziecko, możemy wzbogacać jego doświadczenia ruchowe, społeczne
i emocjonalne przez odpowiednio dobrane zadania zawarte w programie Śmiało do szkoły!
Różnorodne zabawy i ćwiczenia niewątpliwie ułatwią realizację tego zamierzenia i umożliwią
stymulację określonych sfer rozwoju dziecka, a tym samym zapewnią mu pomyślny start
w szkole.

WARTOŚĆ BAJKI W PROGRAMIE
Prezentowany program ćwiczeń stymulacji obszaru motorycznego napisany jest w konwencji
bajkowej. Dlaczego właśnie bajka?
Jest bliska dziecięcemu myśleniu. Zatem nie tylko usuwa wszelkie bariery mogące utrudnić
kontakt z dzieckiem, ale również umożliwia skuteczne porozumiewanie się z nim. Warto
przytoczyć w tym miejscu Marię Molicką, autorkę bajek terapeutycznych:
„Bajki pokazują dziecku najbliższą rzeczywistość, ukazują wzory zachowań,
pobudzają do myślenia oraz rozbudzają wewnętrznie. Przeżywa się porażki
i odnosi sukcesy wraz z bohaterami bajki. Tak właśnie myśli dziecko: magicznie,
przypisując przedmiotom martwym atrybuty życia, doszukując się cech ludzkich
u zwierząt” (Molicka M., 1999).
„Wartość poznawcza bajek opiera się na tezie, że świat nierealny pomaga
zrozumieć świat realny – ich rolą jest ukazanie problemu, uwolnienie od przykrych
doświadczeń i oswojenie z zagrożeniem. Wpływają więc na rozwój i kształtowanie
osobowości dziecka. Uczą pozytywnych wzorów postępowania – zachowań
oczekiwanych i nagradzanych. Bajka, rozwijając wyobraźnię, zachęca do
eksploracji rzeczywistości. Dziecko przesycone obrazami bajkowymi jest w stanie
samo tworzyć własne historyjki. Wierzy w swoje możliwości. Poprzez bajkę
dziecko kreuje samo siebie, upodabnia się do bohatera, przyjmuje jego wzorce
moralne, sposoby myślenia i działania. Podziwia bohatera bajkowego, chce być
takim jak on – odważnym, dobrym, skutecznym, pięknym” (Molicka M., 1999).
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OPIS PROGRAMU DO STYMULACJI MOTORYCZNEJ
Prezentowany program jest nasyconą emocjami bajką, w której głównymi postaciami są:
ślimak, małpka i dwa zajączki. Na jej pierwszym etapie dokonuje się proces przepracowania
uczuć. Rozpoczyna się on od ujawnienia przykrego uczucia bohatera bajki (ślimaka), nazwania
tego uczucia (smutek ślimaka wynikający z samotności), próbę jego oswojenia (plan
wyjścia poza dom), przekonania, że zawsze jest ktoś, do kogo można się zwrócić o pomoc
(przyjaciele), poczucia ulgi wynikającego z rozwiązania problemu (wspólne plany, zabawy)
i nazwania aktualnego uczucia (radość, przyjaźń, szczęście). Następnie pojawiają się nowe
pozytywne emocje – w klimacie wzajemnego porozumienia, pomocy i tolerancji.
Wówczas zwierzątka dowiadują się, że mogą pójść do szkoły. Muszą jednak solidnie się do
tego przygotować. Wędrując w różne ciekawe miejsca, wykonują wiele ważnych ćwiczeń
i zdobywają nowe umiejętności. W efekcie trafiają do szkoły, która okazuje się przyjaznym
miejscem. Odkrywają, że ta niełatwa wyprawa przyniosła upragniony sukces, a zmagania
fizyczne dały świetne efekty: zahartowały ciało i umysł, nauczyły, jak ładnie rysować, ułatwiły
słuchanie nawet skomplikowanych dźwięków, dostrzeganie wielu szczegółów z otaczającego
świata i rozumienie swoich emocji oraz współdziałanie z innymi.
W bajce, a co za tym idzie – w programie, wyróżnić można trzy części:
•• Pierwsza część to zabawa utrwalająca różnorodne ruchy rąk, nadgarstka
oraz palców i w konsekwencji przygotowująca do nauki pisania. Może ona
sprawiać dzieciom pewne trudności: ruchy mogą być niepewne, mało dokładne,
nieprecyzyjne. Na tym etapie nie jest to najistotniejsze. O wiele ważniejszym
zadaniem jest wprowadzenie dzieci w proces przepracowania uczuć.
•• Druga część ukazuje ciekawą wędrówkę w klimacie pozytywnych uczuć. Zadania
ruchowe wykonywane przez dzieci: uwrażliwiają zmysły, wpływają na stabilizację
napięcia mięśniowego, równowagę, koordynację ruchową i wzrokowo-ruchową,
oddziałują na umiejętność przekraczania linii środka i praksję (zdolność
planowania ruchu), na kształtowanie orientacji kierunkowej i przestrzennej.
Te doświadczenia przygotowują dziecko do nauki czytania i pisania.
•• Trzecia część ukazuje efekt finalny – jest przypomnieniem pierwszego
etapu, ale w innej, bo lepszej jakości. Ponieważ dziecko w trakcie pracy
z programem rozwijało funkcje motoryczne, ruchy rąk, nadgarstka, palców
i wzajemna ich współpraca są doskonalsze. Ważnym elementem tego
etapu jest również zakończenie procesu przepracowania uczuć. Dziecko
nie powinno odczuwać dyskomfortu z powodu przykrych wrażeń, ponieważ
przeprowadzone ćwiczenia zredukowały ewentualne napięcia.

OPIS SPOSOBU REALIZACJI PROGRAMU DO STYMULACJI MOTORYCZNEJ
PIERWSZA CZĘŚĆ PROGRAMU: Bajka o smutnym ślimaku
Cel ćwiczenia:
•• wywołanie zaciekawienia zabawą ukazującą
różnorodność ruchów rąk i ich możliwości;
•• kształtowanie ruchomości nadgarstka, dłoni, palców;
•• kształcenie uwagi i pamięci słuchowej;
•• zaangażowanie emocji.
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W tej części narrator opowiada dzieciom bajkę. Po każdym fragmencie opowiadania dziecko
i nauczyciel wykonują określone ruchy dłoni (zademonstrowane na kolejnych slajdach).
Napinając mięśnie, jednocześnie wydychają powietrze. Na każdym etapie ćwiczenia należy
przynajmniej dwukrotnie powtórzyć napinanie i rozluźnianie mięśni.

NR
SLAJDU

RUCHY DŁONI WYKONYWANE NA WYDECHU

1

zaciskanie pięści, kciuki w środku

2

zaciskanie pięści, kciuki na zewnątrz, przylegają do pięści

3

zaciskanie pięści, kciuki na zewnątrz, obejmują pozostałe palce

4

zaciskanie pięści, wyprostowane i wyciągnięte na zewnątrz kciuki poruszają się
w różnych kierunkach

5

usztywnianie rozłożonych i ugiętych palców: „pazury”

6

wyprostowanie palców wskazujących i kciuków, reszta palców zaciśnięta,
nadgarstki ruchome, jak przy strzelaniu z pistoletu

7

palce wskazujące i kciuki poruszają się i łączą

8

zaciśnięcie palców wskazujących, środkowych i kciuków, pozostałe palce
swobodnie uniesione ku górze

9

zaciśnięcie palców serdecznych i małych oraz kciuków, pozostałe palce
swobodnie uniesione ku górze

10

przyciskanie kolejnych palców do kciuków i z powrotem (najpierw kciuka dotyka
palec wskazujący, potem środkowy, serdeczny, mały; serdeczny, środkowy,
wskazujący)

11

naciśnięcie wszystkich palców w okolicach opuszków
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12

dłonie wyprostowane stroną wewnętrzną

13

dłonie wyprostowane stroną zewnętrzną

14

palce poruszają się swobodnie, jak przy grze na pianinie

15

dłonie zwrócone od wewnątrz (zgięte swobodnie) tworzą „łódkę”

DRUGA CZĘŚĆ PROGR AMU: zabawy i ćwiczenia angażujące motorykę dużą, małą,
umiejętności grafomotoryczne
W tej części programu narratorem jest małpka zachęcająca do wykonywania poszczególnych
ćwiczeń.
Zwierzęta kontynuują ciekawą wędrówkę w przyjaznej atmosferze, która powinna towarzyszyć
dzieciom podczas realizacji tego etapu. Małpka, po zaproponowaniu nowego zadania
ruchowego, kieruje uwagę dziecka na poszczególne slajdy. Po przyjrzeniu się zdjęciu dziecko
po kolei wykonuje daną czynność. Nauczyciel kieruje jego aktywnością, tłumacząc sposób
wykonania poszczególnych zadań.
Ćwiczenia ruchowe powinny być wykonywane z ochotą i zaangażowaniem
oraz dużą dokładnością, bo to warunek ich skuteczności. Jest to również
ważny aspekt motywacyjny. Optymistyczne, radosne, pełne wigoru,
a jednocześnie zdyscyplinowane podejście do pracy, zapewni dziecku
sukces. Sukcesem nazwiemy autentyczną chęć wykonywania zadań,
zdobycie nowych doświadczeń oraz prawidłową realizację ćwiczeń.
Należy zawsze pamiętać o premiowaniu wysiłku dziecka – w tym celu
w programie przewidziano wiele atrakcyjnych i różnorodnych form nagród.
Ćwiczenia stymulujące układ dotykowy i orientację w schemacie własnego ciała

1

60

W ćwiczeniu Rękawiczki do oklepywania rękawiczki są narzędziem do stymulacji
układu dotykowego. Ćwiczenie przygotowuje mięśnie rąk i nóg do pracy. Normalizuje
czucie powierzchowne i stymuluje czucie głębokie. Występuje element integracyjny.
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WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!
Jeżeli dziecko jest nadwrażliwe na dotyk i ta forma kontaktu jest dla niego
przykra, nie zmuszamy go do tego typu aktywności. Warto jednak spróbować
masować dziecko (w bardziej zdecydowany sposób) i zaobserwować,
który obszar jest przez nie mniej tolerowany. Ten obszar ciała należy
masować wtedy, gdy dziecko przejawia mniejszą wrażliwość.

2

Masażyk. Zabawa z chusteczkami to bardzo ważne ćwiczenie, ponieważ kształtuje
wewnętrzne poczucie (u dziecka dotykanego) własnego ciała. Dziecko odczuwa
różnicowanie stron: prawa – lewa, orientuje się w schemacie ciała, prawidłowo reaguje
na dotyk, stabilizuje przekraczanie linii środka, doskonali naprzemienność ruchu.

WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!
Zawiązując chusteczki, dobrze jest poinformować dziecko o wykonywanych
czynnościach (np.: „Na łokciu i kolanie z lewej strony twojego ciała zawiązuję
czerwone chusteczki”, „Na łokciu i kolanie z prawej strony twojego ciała
zawiązuję białe chusteczki”). Jednoczesne wystąpienie wrażenia dotykowego
i określenia słownego utrwali pojęcie lewej i prawej strony ciała.

3

Serduszko od ślimaka. Do tego ćwiczenia wykorzystamy emblemat
w kształcie serca z naklejoną podobizną ślimaka. Przyczepiając
sobie serduszko, dziecko uczy się różnicowania stron ciała.
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WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!
Kiedy dziecko przyczepi sobie serduszko, warto zadać mu kilka pytań (np.: „Po
której stronie twojego ciała wisi zdjęcie ślimaka?”, odpowiedź: „Po lewej stronie”;
„W którym dokładnie miejscu?”, odpowiedź: „Tam, gdzie jest moje serce”).

4

W czwartym zadaniu dziecko doskonali reakcje posturalne – zdolność
do zmiany pozycji ciała i przemieszczania się bez utraty równowagi
(np. stanie na jednej nodze). Odpowiednio reagując na polecenia,
utrwala również znajomość części ciała i uczy się ich nazw.

Ćwiczenia naśladujące etapy rozwoju ruchowego (pełzanie i raczkowanie)

62

5

Co potrafi ślimak. W zabawie należy zwrócić uwagę na prawidłowy sposób naśladowania
pełzania. Ważne jest, aby dziecko podczas ruchu odpychało się palcami stóp raz
jedną, a raz drugą stopą od podłoża. Podczas naśladowania ślimaka dziecko dokonuje
ważnej stymulacji (leży na brzuchu, na zgiętych przedramionach, głowa lekko
uniesiona – prawa ręka wysunięta nieco do przodu, lewa cofnięta; nogi odwrotnie,
jak przy ruchu naprzemiennym – lewa wysunięta do przodu, zgięta w kolanach,
palce stóp jakby chciały się odepchnąć, prawa noga wyprostowana). Wykonując
pozostałe polecenia, dziecko ćwiczy orientację przestrzenną i kierunkową.

6

Dom ślimaka. W zabawie, oprócz naprzemienności ruchów podczas pełzania,
dziecko ćwiczy orientację w przestrzeni i wskazanym kierunku. Następnie,
wykorzystując kartę pracy, dziecko rysuje z wyobraźni dom ślimaka. Do
tego celu ma użyć trzech wybranych przez siebie kredek. Ma je po kolei
policzyć, a potem powiedzieć, dlaczego wybrało takie właśnie kolory.
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WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!
Do zabawy dobrze jest wykorzystać duży karton, tunel z miękkiego
materaca albo małe krzesło – tak aby powstała ograniczona przestrzeń,
do której dziecko może wpełzać. Powinno ono dotykać ciałem
ścian tego miejsca. Podczas ćwiczenia dziecko doznaje stymulacji
dotykowo-proprioceptywnej: odczuwa dotyk przedmiotu na swoim
ciele oraz jego ciężar. Jest to istotne z punktu widzenia rozwoju.
Konieczność użycia kredek w kartach pracy jest pewnego rodzaju
utrudnieniem (występuje element liczenia). Dziecko musi spełnić określony
warunek, aby zrealizować zadanie. Poza tym uruchamia wyobraźnię:
zastanawia się, w jaki sposób wykorzystać ograniczoną liczbę kredek.

7
8

9
10

Co potrafi piesek oraz Leniwy piesek. Zabawy te wskażą dziecku, w jaki sposób
można się zrelaksować podczas męczącej pracy. Pozycja klęczna, ręce
wyciągnięte w górę i ziewnięcie to doskonały sposób na szybkie dotlenienie
organizmu. Te oraz następne ćwiczenia uczą również planowania ruchowego.

Piesek na spacerze oraz Co potrafi kotek. To krótkie opowiadania ruchowe,
które wymagają od dziecka umiejętności planowania ruchu. Dziecko
powinno odpowiednio zareagować na polecenie i wykonać zadania.
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WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!
Dziecko z dobrą praksją (umiejętnością planowania ruchu) nie musi zbyt
długo się zastanawiać ani wkładać zbyt dużego wysiłku w poszczególne
etapy czynności. Jego ciało automatycznie wie, co należy robić, nawet
wtedy, gdy wykonywana czynność jest nowa (Maas V., 1998).
Jeżeli zauważymy, że dziecko ma problem z wykonywaniem złożonych
czynności, należy ćwiczenie podzielić na etapy i wykonywać prostsze
ruchy po kolei, precyzyjnie je demonstrując. Warto, dotykając
poszczególnych części ciała dziecka, wskazać, jak wykonać prosty ruch,
a następnie – jak łączyć ten ruch z innym, bardziej skomplikowanym.

11

Kotek pije mleko i Koci grzbiet. To popularne i lubiane przez dzieci ćwiczenia
w różnych pozycjach niskich.

12

Po nich następuje ćwiczenie w pozycji stojącej – Dotleń swój umysł.
Ruch odpręża całe ciało, a ziewnięcie dotlenia organizm.

Ćwiczenia doskonalące równowagę

14

64

Siłacze. W ćwiczeniu ważne są dwa elementy. Po pierwsze, dwoje dzieci zawiązuje
po jednej kokardce mniej więcej pośrodku rozłożonej na podłodze liny. To niełatwa
umiejętność manualna. Jeżeli okaże się zbyt trudna, to dziecko może zawiązać
supeł. Po drugie, na stojąco ciągnąc linę, dziecko próbuje przeciągnąć przeciwnika
na swoją stronę. To świetny element ćwiczący układ proprioceptywny. liczy się tu
również umiejętność zachowania równowagi oraz koordynacja ruchów ciała.
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WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!
Podczas realizacji ćwiczenia należy zachować ostrożność – można
je wykonać, jeżeli sala jest wystarczająco obszerna i dzieci mają
odpowiednio dużo miejsca. W innym wypadku przeciąganie liny
może odbyć się na siedząco, w wygodnej dla dziecka pozycji.

15
16

17

Równowaga na moście i Niełatwe przejście. W tych ćwiczeniach dziecko ma przejść
przez rozłożoną na podłodze linę, ćwicząc jednocześnie równowagę i planowanie
ruchu. Musi skoncentrować się na liczeniu, wymawianiu rymowanki. Dodatkowym
utrudnieniem w ćwiczeniu 16. jest to, że dziecko musi zmieniać sposób poruszania
się według schematu: dwa kroki stopa za stopą, a potem dwa skoki obunóż.

Ciężkie siatki. W tym ćwiczeniu dziecko wykonuje wiele poleceń (np.: „Jedną
siatkę weź do lewej ręki, a drugą siatkę weź do prawej ręki”, „Podnieś je”, „Trzymaj
siatki w rękach i przejdź małymi krokami na drugi koniec mostu”, „Ile butelek
wody było w drugiej siatce?”, „Może wiesz, ile razem butelek jest w obydwu
siatkach?”). Odwołując się do sensomotorycznego doświadczenia oraz do
konkretu, dziecko doskonali umiejętności matematyczne. Z kolei przenosząc
po linie siatki z butelkami, stymuluje układ proprioceptywny, przedsionkowy
i doskonali równowagę. Uświadamia sobie ciężar przedmiotów.
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WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!
Warto zorganizować dalszy ciąg zabawy: włożyć do siatek po jeszcze jednej
butelce wody i przeprowadzić ćwiczenie w ten sam sposób, co wcześniej.

18

Ciężki plecak. W tym ćwiczeniu dziecko zakłada plecak, w którym znajduje się wyraźnie
wyczuwalny ciężar (np. kilka książek). Służy to stymulacji układu proprioceptywnego.
Przechodząc po linie rozłożonej na podłodze, dziecko musi utrzymać równowagę.

Ćwiczenia z wykorzystaniem plastikowej płytki („jeżyka”)
Wszystkie ćwiczenia z wykorzystaniem tego rekwizytu pobudzają układ dotykowy.
WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!
Warto dać dziecku płytkę do rąk, aby mogło dokładnie ją zbadać.
Następnie można zapytać: o jej wielkość, ciężar, kształt, kolor, jaka
jest w dotyku, jaki słychać dźwięk podczas pocierania, z czego jest
wykonana, jakie wywołuje skojarzenia, czy podoba się dziecku itd.

19

66

Jeżykowa płytka. W tym ćwiczeniu dziecko staje na płytce w skarpetkach.
Bada, jakie uczucie wywołuje taka stymulacja dotykowa.
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WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!
Należy pamiętać, że wśród dzieci mogą być takie, które nie
tolerują stymulacji dotykowej stóp. W takiej sytuacji można
pozwolić dziecku odwrócić płytkę na drugą stronę.

20

Policz jeżyki. W ćwiczeniu dziecko, przechodząc po kolejnych
płytkach, liczy je i doskonali umiejętności matematyczne.

21

Słuchaj muzyki. W ćwiczeniu dziecko, reagując na dźwięki muzyki, wykonuje
określone ruchy. Ćwiczy wrażliwość słuchową oraz uczy się wyhamowania ruchu.

22

Poznaj jeżyka. W ćwiczeniu dziecko wykonuje zadania ruchowe
z pewnym odroczeniem w czasie. Ćwiczy orientację przestrzenną
i pamięć słuchową oraz spostrzegawczość wzrokową.
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23
24
25

Jeżykowe zadania. To ćwiczenia, które angażują pamięć słuchowo-wzrokową
oraz ćwiczą umiejętność liczenia i wyhamowania
ruchu.
Wesołe nożyce. W ćwiczeniu dziecko wykonuje kilka zadań, a w konsekwencji
doskonali orientację w przestrzeni, koordynację wzrokowo-ruchową
i przekraczanie linii środkowej ciała.

Ćwiczenia z wykorzystaniem piłki
WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!
Warto dać dziecku piłkę do ręki, aby mogło określić jak najwięcej cech tego
przedmiotu (takich jak: wielkość, kształt, kolor, jaka piłka jest w dotyku, jaki
słychać dźwięk podczas pocierania, uderzania ręką, odbijania o podłogę, z czego
przedmiot jest wykonany, jakie wywołuje skojarzenia, czy podoba się dziecku itd.).

26
27

68

Piękna piłka oraz Piłka tańczy. Te ćwiczenia doskonalą dziecięcą
wrażliwość estetyczną. W klimacie pozytywnych emocji dziecko
wykonuje kilka zadań, ćwicząc orientację kierunkową i przestrzenną,
koordynację wzrokowo-ruchową oraz wyhamowanie ruchu.
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28

Cyrkowa sztuczka. Wykonując ćwiczenie, dziecko musi znaleźć odpowiednią pozycję
podczas skłonu i wyprostu po to, aby piłka mogła swobodnie toczyć się po rękach.
W ten sposób uruchamia koordynację całego ciała oraz wzrokowo-ruchową. Niezbędne
okazuje się planowanie własnego ruchu i współdziałanie, aby z zabawy czerpać radość.

29

Wysportowana foka. Wykonując ćwiczenie, dziecko początkowo leży w pozycji
pronacyjnej (wyprost w leżeniu przodem). Chwyta piłkę oburącz i unosi przed sobą
w górę. Przez chwilę utrzymuje tę pozycję. Patrzy na piłkę, ćwicząc koordynację
wzrokowo-ruchową oraz odpowiednie napięcie mięśniowe całego ciała.

30

Kulka lekka jak piórko. W trakcie ćwiczenia dziecko bawi się rurką z umocowanym na
końcu koszyczkiem, w którym znajduje się lekka kulka plastikowa lub styropianowa.
Dmuchając w rurkę, dziecko spostrzega unoszącą się kulkę. To doskonałe ćwiczenie
oddechowe, doskonalące koordynację wzrokowo-ruchową i wywołujące wiele emocji.
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31

Wesoły klaun. Podczas ćwiczenia dziecko ćwiczy reakcję na bodziec wzrokowy.
Pajacyk to także doskonałe ćwiczenie koordynacji ruchów całego ciała.

Ćwiczenia z wykorzystaniem piłki z kolcami (do stymulacji dotykowej)

32

To ćwiczenie polega na dokładnym zbadaniu piłki.
WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!
Dobrze byłoby, gdyby dziecko określiło jak najwięcej cech piłki-kolczatki (takich
jak: kształt, wielkość, ciężar, kolor, jaka jest w dotyku podczas zgniatania, jaki
słychać dźwięk podczas pocierania o ręce lub odbijania o podłogę, z czego
jest wykonana, jakie wywołuje skojarzenia, czy podoba się dziecku itd.).

70

33

Pracowity brzuszek. To zabawa, która uczy dziecko dobrej koncentracji
i poprawia samopoczucie. Dziecko chwyta każdą dłonią jedną piłkę. Wdycha
nosem powietrze i na wydechu ściska mocno najpierw piłkę w lewej ręce, potem
w prawej, a następnie obie. Ćwiczenie uczy oddychania przeponowego.

34

Zła piłka. Ćwiczenie uczy dziecko, jak radzić sobie z przykrymi uczuciami.
Prawidłowy sposób oddychania (wdech nosem i wydech ustami z jednoczesnym
naciskaniem piłek) powinien zmniejszyć napięcie mięśni, a tym samym spowodować
odprężenie. Ćwiczenie angażuje umiejętność wizualizacji, kształtuje wyobraźnię.

35

Piłka wyraża emocje. W ćwiczeniu piłkę wykorzystuje się do zabawy w naśladowanie
emocji. Zgodnie z procesem przepracowania uczuć najpierw przedstawione zostają
wrażenia negatywne. Dziecko, uruchamiając wyobraźnię, pokazuje, jak może wykorzystać
piłkę wtedy, gdy jest niezadowolone (np. rzucić ją o podłogę lub bardzo mocno
ścisnąć, wypowiadając słowa, które akurat przyjdą mu do głowy). Następnie dziecko
demonstruje z pomocą piłki uczucie zadowolenia (w wymyślony przez siebie sposób).

36

Poznajmy się. W trakcie ćwiczenia dziecko przez dotyk utrwala znajomość
poszczególnych części ciała. W obu dłoniach trzyma po jednej piłeczce i na sygnał
dotyka nimi wymienionych części ciała. Do tego celu wybiera dowolną rękę lub wykonuje
czynność oburącz (np.: po usłyszeniu: „To jest moja mądra głowa” powtarza zdanie,
dotykając piłeczką głowy itd.). Do realizacji tego ćwiczenia przewiduje się kartę pracy.
Zadanie polega na wykorzystaniu czterech kredek do pokolorowania sylwetki dziecka.
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Ćwiczenia z wykorzystaniem gazety doskonalące ruchy nadgarstka, dłoni, palców

37

Papierowe kule. W ćwiczeniu dziecko oburącz zgniata spory kawałek gazety.
Formuje kulę. Następnie prostuje papier, angażując jedną i drugą rękę jednocześnie.
Jest to doskonałe ćwiczenie doskonalące sprawność dłoni i palców.

38

Pracowita prawa ręka. W ćwiczeniu dziecko do pracy wykorzystuje tylko prawą
rękę. Siedzi przy stoliku. Z prawej strony dziecka leży kawałek gazety (najlepiej
formatu a4). Dziecko zgniata papier tak długo, aż powstanie kula. Następnie
prostuje kartkę. Lewą rękę dziecko chowa za plecy. Zaangażowanie prawej strony
ciała utrwala znajomość stron ciała. Dziecko wyraźnie odczuwa stronność.

39

Pracowita lewa ręka. Ćwiczenie wygląda podobnie, ale pracuje lewa ręka,
zaś prawa jest schowana za plecami.

40

Pracowite obie ręce I. W ćwiczeniu dziecko siedzi przy stoliku jak wyżej. Po jego
prawej i lewej stronie leżą gazety. Zadaniem dziecka jest jednocześnie zgnieść je
w kulę – prawą ręką gazetę z prawej strony i lewą ręką gazetę z lewej strony.

41

Pracowite obie ręce II. Ćwiczenie jest kontynuacją poprzedniego.
Każda ręka w tym samym czasie prostuje swoją kulę.
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WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!
Obydwa ćwiczenia cechuje duży stopień trudności. Prawdopodobnie
dziecko będzie próbowało pomagać sobie w różny sposób. Wystąpią
współruchy, dziecko będzie przemieszczać się w obrębie miejsca
siedzenia, pojawią się grymasy twarzy i ruch języka na zewnątrz ust.
To sposób kompensowania złożonych czynności. Należy dopilnować,
aby dziecko nie zrażało się niepowodzeniem i powolutku zmierzało do
wykonania wskazanych czynności (można zażartować, np.: „Nie wiadomo,
czy gazeta pozwoli się zgnieść”, „Zobaczmy, co na to nasze ręce?”).

42

Prawa ręka pomaga lewej stronie. To ćwiczenie jest kontynuacją poprzednich. Tym
razem dziecko wykonuje ruch naprzemienny i przekracza linię środka. Na stoliku
z lewej strony leży gazeta. Dziecko sięga prawą ręką do kartki, zgniata ją w kulę.
lewą rękę chowa za siebie. Następnie prostuje kulę – również prawą ręką.
WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!
W tym ćwiczeniu warto zwrócić uwagę na to, aby dziecko siedziało
w miarę prosto, nie usztywniając głowy i kręgosłupa. Aby zachować
linię środkową ciała, do zabawy można użyć kolorowej wstążki, która
wyznaczy środek stolika. Dziecko siada tam, gdzie leży wstążka. Należy
poprosić dziecko, aby śledziło czynność zgniatania wzrokiem.

43

Lewa ręka pomaga prawej stronie. Ćwiczenie analogiczne
do poprzedniego, tyle że pracuje lewa ręka.

44

Ostatni bałwanek. Podczas tej zabawy dziecko rozkłada na podłodze wstążkę. Siada
przed nią tak, aby wyznaczała linię środkową ciała. Przed dzieckiem, po jego lewej
i prawej stronie, leżą po trzy arkusze gazety. Dziecko zgniata kartki naprzemian:
prawą ręką z lewej strony, lewą ręką z prawej strony, tworząc po trzy kule.
Odpowiadając na pytanie: „Ile jest kul po każdej stronie?”, dziecko przelicza
je, jednocześnie ich dotykając. Ćwiczy w ten sposób umiejętności
matematyczne. Następnie układa na wstążce (na linii środka) dwa bałwany,
mając do dyspozycji sześć kul. Ćwiczenie doskonali przekraczanie linii
środkowej ciała pod kontrolą wzroku oraz umiejętności manualne.
Do realizacji ćwiczenia przewiduje się kartę pracy. Dziecko trzyma w obu dłoniach
po kawałku kredy i stara się jednocześnie pokolorować naszkicowane na kartce
bałwanki oddzielone wyraźną linią biegnącą przez środek kartki. To doskonałe
ćwiczenie usprawniające staw nadgarstkowy oraz koordynację ruchową.

72

45

Równe paski. W tym ćwiczeniu dziecko trzyma w rękach kawałek gazety
i wydziera wzdłuż kartki równe paski papieru. To doskonałe ćwiczenie precyzji
ruchów dłoni, koordynacji wzrokoworuchowej oraz koncentracji.

46

Wydzierany domek. W tym ćwiczeniu z powydzieranych przez siebie pasków
papieru dziecko ma zaplanować i ułożyć ciekawy domek. Uruchamia
w ten sposób wyobraźnię i ćwiczy precyzyjne ruchy palców.
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47

Sprawne nożyce. W tym ćwiczeniu dziecko, posługując się nożyczkami,
wycina z kawałka gazety jak najwięcej równych pasków. Z nich zaplanuje,
stworzy i przyklei na karcie pracy ciekawy obrazek. Ćwiczenie realizuje
podobny cel co poprzednie: ważna jest wyobraźnia, precyzja ruchów podczas
wycinania oraz prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się nożyczkami.

48

Obrazek z wycinanki. Ćwiczenie jest bardzo podobne do poprzedniego. Dziecko ma
do dyspozycji kolorowe paski w dużej ilości. Układa z nich na ławce wymyślone
przez siebie obrazki. Potem opowiada, co stworzyło. W ćwiczeniu ważna jest
wyobraźnia, koncentracja oraz umiejętność tworzenia spójnej wypowiedzi.

WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!
Można przygotować ramki różnej wielkości (np. drewniane, plastikowe
lub z kolorowego i sztywnego papieru) dla ograniczenia powierzchni,
na której dziecko będzie tworzyło swoje obrazy. Po zakończeniu
pracy dziecko może opowiedzieć, co dzieje się na obrazku

49

Zwinne palce. Dziecko siedzi przy stoliku i wydziera z kawałka gazety
drobne elementy. Następnie wkłada je do przygotowanego pudełka.
Jest to doskonałe ćwiczenie sprawności manualnej.

50

Pada śnieg. W tym ćwiczeniu dziecko bierze z pudełka garściami drobne kawałki
gazety. Staje swobodnie. Kiedy nauczyciel policzy do pięciu, dziecko rzuca papierki
w górę, patrząc jak spadają „płatki śniegu”. Ćwiczy: motorykę dużą (wyrzut rąk do
góry), umiejętności manualne (trzymanie kawałków gazety w garści i wypuszczanie)
oraz ruchomość gałek ocznych podczas obserwowania spadających elementów.

WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!
Można urozmaicić ćwiczenie i polecić, aby dziecko rzucało kawałki
papieru w różnych kierunkach: z prawej strony w górę, z lewej strony
w górę. Obserwując spadające po lewej czy prawej stronie ciała
elementy, dziecko ćwiczy przekraczanie linii środkowej.
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51

Zbiór małych kawałków. Dziecko dwoma palcami zbiera porozrzucane kawałki
gazety z podłogi – raz lewą, raz prawą ręką – i wkłada do pudełka umieszczonego
na środku sali. Mały otwór w pudełku jest dodatkowym utrudnieniem. Ćwiczenie
doskonali płynność, potrzebną przy wykonywaniu precyzyjnych ruchów.

52

Bazie. W ćwiczeniu zadaniem dziecka jest zwijanie w palcach małych kulek z kawałków
gazety. Na karcie pracy znajduje się wzór wierzbowej gałązki. Dziecko nakleja kulki
w odpowiednich miejscach. Zwijanie i naklejanie doskonale ćwiczy sprawność manualną.

53

Deszcz I. Dziecko trzyma w jednej ręce większy kawałek gazety. Palce drugiej
ręki wystukują rytm spadających kropel deszczu. Warto zwrócić uwagę na to, aby
dziecko angażowało wszystkie palce. Potem następuje zmiana ręki. Ćwiczenie
podwyższa poziom sprawności palców oraz doskonali wrażliwość słuchową.

54

Deszcz II. Ćwiczenie podobne do poprzedniego. Gazetę zastępuje
pudełko po jogurcie lub inny przedmiot tego typu.

55

Idzie wiosna. To opowiadanie ruchowe o jaskółkach. Dziecko, naśladując ptaki,
stymuluje układ przedsionkowy, doskonali równowagę i koordynację. Zmiana
tempa ruchu – przyśpieszenie i wyhamowanie – kształci wrażliwość słuchową.
Do realizacji tego ćwiczenia przewidziana jest karta pracy. Dziecko siedzi przy
stoliku – całe stopy oparte o podłogę. Kartka z narysowanymi jaskółkami znajduje
się w linii środkowej ciała dziecka. Jego zadaniem jest rysowanie oburącz po
całej powierzchni kartki. Powinno zacząć od zaznaczonych na kartce dzióbków
jaskółek umieszczonych na linii środkowej kartki. Dziecko rysuje raz szybciej, raz
wolniej. Rysując, mówi głośno: „Jaskółka leciała tam i tu, szybko i powolutku”.

74
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Ćwiczenia czucia ruchu, utrwalenia ruchów pisarskich w przestrzeni (kreślenia linii pionowych
z góry na dół, linii poziomych z lewej do prawej oraz przeniesienia tych doświadczeń na
powierzchnię kartki)

56

Małpka w parku. W tym ćwiczeniu dziecko pokazuje obszernym ruchem, jak wygląda
skok małpki z gałęzi (z góry na dół): najpierw prawą ręką, potem lewą, a następnie
oburącz. W karcie pracy dziecko wykonuje kilka poleceń, które utrwalają ten kierunek.

57

Ślimak w parku. W ćwiczeniu dziecko obserwuje na obrazku ruch pełzającego ślimaka:
od lewej strony do prawej. Trzymając przed sobą wyprostowaną rękę, przesuwa ją w tym
samym kierunku, w którym poruszał się ślimak. Dwa zadania zamieszczone w karcie
pracy pozwolą dziecku na utrwalenie obserwowanego w ćwiczeniu kierunku ruchu.
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58

Zając w parku. Ćwiczenie polega na wykonywaniu przez dziecko skoków zajęczych
od lewej strony pokoju do prawej. Wykonując polecenia zawarte w karcie pracy,
dziecko utrwala kierunek ruchu. Tym razem tor drogi ma kształt fali.

59

Jeż w parku. W tym ćwiczeniu dziecko zwija się w kłębek, udając jeża. Następnie
wykonuje zadania zawarte w karcie pracy i utrwalające kierunek ruchu.

TRZECIA CZĘŚĆ PROGRAMU: Bajka o wesołym ślimaku
Część trzecia kończy program stymulacji ruchowej. Razem z częścią pierwszą
tworzy ona rodzaj klamry. Ta struktura jest wyraźnie widoczna w prezentacji
na ekranach. W tej części, identycznie jak w części pierwszej, sowa (narrator)
opowiada dzieciom bajkę. Po każdym fragmencie opowiadania dziecko i nauczyciel
wykonują określone ruchy dłoni (zademonstrowane na kolejnych slajdach).
Napinając mięśnie, jednocześnie wydychają powietrze. Na każdym etapie ćwiczenia
napinanie i rozluźnianie mięśni dłoni należy powtórzyć przynajmniej dwukrotnie.
Trzecia część programu realizuje następujące cele:
•• doskonalenie ruchomości nadgarstka, dłoni, palców;
•• doskonalenie uwagi i pamięci słuchowej;
•• zakończenie procesu przepracowania emocji.
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TŁO MUZYCZNE W TRAKCIE ĆWICZEŃ
Uwaga! Przy każdym panelu odtwarzającym pokaz zdjęć, slajdów, animację znajduje się
przycisk, który służy do włączenia bądź wyłączenia tła dźwiękowego towarzyszącego
zabawie ruchowej. Nauczyciel decyduje, czy z tej formy wsparcia skorzystać, czy oglądać
zdjęcia bez tła, które dzieci może rozpraszać.

WSKAZÓWKI DO REALIZACJI PROGRAMU
1. Należy zorganizować właściwe warunki do stymulacji ruchowej.
2. Trzeba pamiętać o regularności zajęć stymulujących rozwój; najlepiej, aby odbywały się
one w równych odstępach czasowych. Niewłaściwe jest realizowanie dużej liczby zadań
w ciągu jednego spotkania, a następnie długa przerwa i powrót do ćwiczeń.
3. Podczas stymulacji należy pamiętać o potencjalnym niebezpieczeństwie przedawkowania
bodźców.
4. Należy zapewnić wystarczająco duże pomieszczenie oraz pomoce do stymulacji
przewidziane w programie. Można zamiast nich zastosować inne pomoce, ale pod
warunkiem, że będą realizowały cele ćwiczenia.
5. Konieczne jest przestrzeganie przeciwwskazań do poszczególnych stymulacji
(kierowanie się badaniami lekarskimi, psychologicznymi). Przeciwwskazaniem do
stymulacji przedsionkowej (np. kręcenie się, huśtanie, kołysanie) mogą być schorzenia
neurologiczne, tj. padaczka.
6. Dokładna obserwacja dziecka i jego reakcji na ćwiczenia pozwoli na modyfikowanie
działań stymulujących.
7. Warto pamiętać o ważnych zależnościach: im lepiej dziecko współpracuje i im bardziej
jest zmotywowane, tym lepsze osiągnie wyniki; im więcej poleceń wykona samodzielnie,
tym większe umiejętności będzie posiadało na koniec realizacji programu.
8. Należy również przestrzegać zasady stopniowania trudności: zaczynać od ruchu
tolerowanego przez dziecko, ćwiczeń łatwiejszych i systematycznie zwiększać ich
trudność.
9. Konieczne jest pamiętanie o wykształceniu umiejętności kontrolowania napięcia
mięśniowego u dziecka (należy je nauczyć pozycji optymalnej, zachowania osiowości, np.
przy reakcjach równoważnych – kontrola głowy, potem kręgosłupa). Ważne, aby dziecko
wiedziało, jak wygląda prawidłowa postawa i umiało ją przyjmować.
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10. Realizację poszczególnych ćwiczeń należy dostosować do możliwości
psychomotorycznych dziecka. Warto sobie uświadomić, których ćwiczeń nie jest ono
w stanie wykonać. Niektóre dzieci mogą w ich trakcie napotkać mniejsze lub większe
trudności. Będzie to sygnał dla nauczyciela, aby dokładniej obserwować dziecko pod
kątem rozwoju określonych sfer.
11. Ważne jest, aby pozwolić dziecku na wymyślanie własnych odmian ćwiczeń oraz
planowanie przestrzeni do ich wykonania, co może poprawić jego praksję i zwiększyć
koncentrację.
12. W ćwiczeniach, w których wykorzystywane są pomoce, nauczyciel powinien pozwolić
dziecku na zbadanie danego rekwizytu. Badanie polega na optymalnym określeniu
cech danego przedmiotu przy uwzględnieniu możliwości zmysłowych dziecka oraz jego
wrażliwości poznawczej, emocjonalnej, a nawet intuicji. Zatem ważne jest określenie:
wielkości, ciężaru, kształtu, koloru, struktury rekwizytu, jego zapachu, czasami smaku,
rodzaju dźwięku, jaki wydaje, skojarzeń dotyczących jego przeznaczenia itd. Dlaczego
jest to ważne? Pracując z dzieckiem pięcioletnim, należy wykorzystywać naturalne
sytuacje, aby kształtować jego wiedzę o świecie i doskonalić proces uczenia się.
Ruch jest naturalną aktywnością dziecka, w trakcie której, jakby „przy okazji”, można
kształtować różnorodne pojęcia. Uwrażliwianie zmysłów, doskonalenie ich funkcji pozwoli
na wykorzystanie ich do efektywnego uczenia się. Zatem nie da się oddzielić stymulacji
ruchowej od innych celów edukacyjnych.
13. Istotne jest wytworzenie odpowiedniej atmosfery zajęć (którą cechuje otwartość na
propozycje dziecka, ale też skupienie; wykluczającej przy tym nadmierny entuzjazm
i chaos).
14. Należy zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa, sprawczości i możliwość doznawania
radości z osiąganych sukcesów.
15. Konieczne jest określenie wskazówek do działań stymulujących funkcje percepcyjnomotoryczne. Pomogą one nauczycielowi odpowiedzieć na pytania: Jak zorganizować
zajęcia, aby zrealizować cele dotyczące stymulacji obszaru motorycznego? Na co zwrócić
uwagę, realizując te cele? Jak mądrze obserwować dziecko podczas jego rozwoju? Jak
wiadomo, wpływa na to wiele czynników zależnych od samego dziecka, nauczyciela,
rodziców, ich wzajemnych działań i współpracy.
Najistotniejsze podczas stymulacji ruchowej jest stworzenie dziecku i sobie okazji do
emocjonującej, a jednocześnie rozwijającej zabawy.
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Wspomaganie rozwoju dzieci pięcioletnich
w zakresie edukacji matematycznej
Opracowała: Ewa Tryzno
Zaprezentowany w dalszej części rozdziału opis ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka
pięcioletniego w zakresie umiejętności matematycznych nie pełni – zgodnie z założeniem –
roli przewodnika metodycznego w ścisłym tego słowa znaczeniu. Powinien stać się natomiast
źródłem inspiracji dla nauczycieli i rodziców, którzy mogą wykorzystywać przedstawione
w nim zadania w codziennych, indywidualnych zajęciach z dziećmi. Dobierając materiał
zaprezentowany w ćwiczeniach, bazowano na podstawie programowej wychowania
przedszkolnego. Opisuje ona proces wspomagania rozwoju i edukacji w poszczególnych
(piętnastu) obszarach działalności edukacyjnej przedszkola bez podziału treści na grupy
wiekowe. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny
wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.
W zakresie wspomagania rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną dziecko
kończące przedszkole powinno posiadać kompetencje w zakresie:
1. liczenia obiektów i rozróżniania liczenia błędnego od poprawnego;
2. wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach
lub na innych zbiorach zastępczych;
3. ustalania równoliczności dwóch zbiorów, a także posługiwania się liczebnikami
porządkowymi;
4. rozróżniania strony lewej i prawej, określania kierunków i ustalania położenia obiektów
w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
5. mierzenia długości i wykazania się znajomością prostych sposobów mierzenia:
krokami, stopa za stopą;
6. znajomości stałego następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
ODSTĄPIENIE OD PODZIAŁU TREŚCI PROGRAMOWYCH NA GRUPY
WIEKOWE SPRZYJA INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA I ZAPEWNIA
DOSTOSOWANIE GO DO DZIECIĘCYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH.
Jest to ważne ze względu na różnice między dziećmi należącymi do tej samej
grupy wiekowej. W wieku przedszkolnym dotyczy to zwłaszcza różnic w zakresie
tempa i rytmu rozwoju psychoruchowego: w jednej grupie wiekowej mogą znaleźć
się dzieci zarówno o przyśpieszonym, jak i nieco zwolnionym czy nieharmonijnym
lub opóźnionym rozwoju. Dlatego też proponowane ćwiczenia w zakresie edukacji
matematycznej cechuje różny stopień trudności. Należy je łączyć z kształtowaniem
odporności emocjonalnej oraz z ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych.
Do wytworzenia schematów myślowych u dziecka niezbędne są gromadzone podczas
wykonywanych czynności doświadczenia indywidualne, będące podstawą rozwoju
psychoruchowego. Przejawem wykształconych schematów jest mowa.
Organizując proces wspomagania i wspierania rozwoju dziecka, którego celem jest
przyspieszenie lub skorygowanie zaburzeń rozwojowych, nie można odwoływać się do
sposobu myślenia ludzi dorosłych. Edukacja w okresie przedszkolnym, a przede wszystkim
edukacja matematyczna, jest oparta na polisensorycznym poznawaniu, aktywizującym
80
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myślenie sensoryczno-motoryczne oraz konkretno-wyobrażeniowe. Ważne jest, aby dziecko
nazywało przedmioty, którymi manipuluje, i wykonywane czynności. Sprzyja to ćwiczeniu
koncentracji uwagi, a także stanowi istotną wskazówkę na temat tego, jak przebiega
dziecięce rozumowanie. Nauczyciel powinien dostosować do etapu rozwoju dziecka czas
i zakres realizacji poszczególnych treści. Ćwiczenia w formie zabaw multimedialnych,
opartych na sytuacjach życiowych bliskich dziecku, są propozycją wzbogacającą warsztat
pracy nauczyciela i rodzica. Są dla nich propozycją do wyboru, którą mogą wykorzystać
i zmodyfikować.
Zadania realizowane podczas zajęć nie mogą być zbyt proste czy zbyt
trudne. W pierwszym przypadku dzieci nie będą nimi zainteresowane,
będą się nudziły, a w drugim – mogą one wywoływać różnego rodzaju
reakcje i zachowania obronne, a także blokady emocjonalne. Zajęcia
muszą zawierać elementy zabaw i gier. Ich tematyka powinna być bliska
dziecku: dotyczyć życia rodzinnego, zabaw, codziennych obowiązków
domowych, a także dziecięcych zainteresowań. Wówczas dziecko będzie
chętnie współpracowało z dorosłymi w poznawaniu i działaniu.
Aby korzystnie wpływać na przebieg rozwoju psychoruchowego dziecka, należy w organizacji
procesu uczenia się uwzględnić:
•• diagnozę określającą poziom rozwoju psychoruchowego dziecka;
•• jego rzeczywiste możliwości intelektualne;
•• prawidłowości rozwojowe dziecka;
•• szeroki zakres działalności dziecka;
•• systematyczne zajęcia, prowadzone w codziennych sytuacjach;
•• dłuższy czas realizacji programu zajęć;
•• dobrą współpracę nauczyciela z rodzicami.
Psychologów, pedagogów i dydaktyków matematyki od lat intrygują pytania dotyczące
kształtowania się umiejętności liczenia: jakie procesy i funkcje są niezbędne do jej
prawidłowego rozwoju. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (1992) nawiązuje do koncepcji Jeana
Piageta (1969) dotyczącej rozwoju poznawczego i inteligencji operacyjnej dziecka.
Piaget zakłada, że pojęcie liczby i umiejętności arytmetyczne są oparte na zdolnościach
podstawowych, takich jak:
1. Zasada przechodniości (tzn. jeśli a jest większe od B, a B jest większe od C, to a jest
większe od C) – bez zrozumienia tej zasady dziecko nie jest w stanie porządkować
obiektów według określonej kolejności, a także liczb według ich wielkości.
2. Świadomość stałości – umożliwia ona zrozumienie, że zmiana ułożenia obiektów
w zbiorze nie zmienia ich liczby. Tylko dodanie lub zabranie obiektu ma wpływ na
liczebność zbioru.
3. Oderwanie się od fizycznych cech przeliczanych obiektów – podczas ustalania
liczebności zbioru, należy oderwać się od kształtu, koloru, wielkości jego
elementów. Pojęcie liczby jest zatem pojęciem abstrakcyjnym, ale rozwija się
w trakcie manipulowania różnymi obiektami w celu liczenia. Dzięki doświadczeniom
manipulacyjnym na różnych przedmiotach dziecko zaczyna rozumieć odwracalność
operacji, których dokonuje (Oszwa U. z. 6. str. 2–3).
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Osiągnięcie przez dzieci określonego poziomu rozumowania operacyjnego jest warunkiem
opanowania podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych. Dzieci między drugim
a siódmym rokiem życia znajdują się na poziomie rozumowania przedoperacyjnego.
Według Piageta dzieci w wieku od 4 do 5,5 lat są w drugim stadium rozwoju intelektualnego
– kształtowania się i organizowania operacji konkretnych. Pojawiają się struktury
wyobrażeniowe, ale czynności dziecka nie mają charakteru operacji. Dopiero w wieku od 5,5
do 7,8 lat pojawiają się regulacje wyobrażeniowe, dzięki którym dziecko zaczyna rozumieć
i wyobrażać sobie związki między przekształceniami. W tym okresie gromadzone są
doświadczenia logiczne i fizyczne, które są podstawą operacji konkretnych. W tym czasie
następuje również intensywny rozwój mowy. W związku z tym edukacja matematyczna
powinna trwać jak najdłużej na poziomie enaktywnym (Gruszczyk-Kolczyńska E., 1994).
Istotne jest również, aby w pracy z dzieckiem uwzględniać jego strefę najbliższego rozwoju,
która pozwala określić dynamikę zmian rozwojowych. Mieszczą się w niej zachowania
sprawdzone, spontaniczne oraz te, które się dopiero tworzą, ale można je wywołać z uwagi
na odpowiednią gotowość funkcjonalną układu nerwowego (Wygotski l. S., 1989). Jest to
ważne z punktu widzenia organizacji pracy z dzieckiem.
Z literatury przedmiotu wynika, że na umiejętności matematyczne, które z punktu widzenia
prawidłowości rozwojowych, założeń metodycznych i programowych powinny zostać
opanowane przez dzieci w tym okresie, składają się kompetencje w trzech istotnych
zakresach: liczby, przestrzeni i czasu (Oszwa U., 2006, z. 6, s. 11).
Ćwiczenia zawarte w programie wspomagają rozwój wymienionych kompetencji w zakresie:
•• kształtowania pojęć, orientacji stronnej i przestrzennej;
•• kształtowania pojęć w zakresie orientacji czasowej;
•• kształtowania pojęcia liczby i umiejętności liczenia.
Ćwiczone wiadomości, umiejętności i czynności pogrupowano w następujące bloki
tematyczne:
1. Orientacja stronna i przestrzenna
2. Rozróżnianie wielkości, długości, wysokości
3. Orientacja czasowa – dostrzeganie regularności i powtarzalności
4. Figury geometryczne
5. Grupowanie, segregowanie i klasyfikowanie zbiorów według wybranych kryteriów
6. Dziecięce liczenie:
•• wstępne kształtowanie pojęcia liczby;
•• dodawanie i odejmowanie w przeważającej liczbie proponowanych ćwiczeń
zastosowano szeroko rozumiane przeliczanie przez dzieci różnych przedmiotów.
Umożliwiono kojarzenie ich z elementami zastępczymi (np. kropki, palce)
i znakami graficznymi. Dla interioryzacji pojęć i usprawnienia umiejętności
liczenia niezbędne jest wielokrotne powtarzanie liczebników w różnych
konfiguracjach, aby dziecko zrozumiało podstawowe zasady rządzące
różnicowaniem informacji płynących z otaczającego je środowiska.
Wspomaganie rozwoju pojęć orientacji stronnej i przestrzennej z uwagi na dziecięcy
egocentryzm należy zacząć od ćwiczeń praktycznych na samym dziecku (np. rozpoznawanie
części ciała i symetrii). Ćwiczeń tego typu nie da się wykonać za pomocą narzędzi
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multimedialnych. Kształtowanie pojęć w zakresie orientacji stronnej i przestrzennej jest
procesem przebiegającym bardzo wolno. Jest on związany z ostateczną dominacją czynności
ruchowych i zdolności do różnicowania strony lewej i prawej, która u większości dzieci ustala
się około szóstego roku życia (Bogdanowicz M., 1985). Następnymi krokami w kształtowaniu
orientacji stronnej i przestrzennej są: uświadamianie położenia przedmiotów w stosunku
do dziecka, do drugiej osoby i położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
Ćwiczenia z tego zakresu zawierają niżej przedstawione ekrany. Dziecko rozpoznaje i nazywa
stronę prawą i lewą postaci stojących w tym samym kierunku co ono, osób stojących na
wprost, dobiera pary przedmiotów pasujących na lewą i prawą rękę, a następnie określa
położenie przedmiotów w przestrzeni. Podobnie przebiegają ćwiczenia w kształtowaniu
orientacji kierunkowej w przestrzeni. Należy je zacząć od ćwiczeń ruchowych wykonywanych
w środowisku naturalnym. Formą trudniejszą jest rozpoznawanie i określanie kierunków na
kartce lub ekranie komputerowym. Ćwiczenia zawarte w tym bloku tematycznym należy
traktować jako formę utrwalającą, a także usprawniającą koordynację wzrokowo-ruchową.
Dołączone do nich karty pracy doskonalą grafomotorykę.
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ROZRÓŻNIANIE WIELKOŚCI, DŁUGOŚCI I WYSOKOŚCI
Jak wykazały badania (Moroz H., 1982), dzieci pięcioletnie rozumieją takie określenia wielkości,
jak: duży – mały, długi – krótki, cienki – gruby, szeroki – wąski. Umieją uporządkować zbiór
według wzrastającej wielkości.

W proponowanych ćwiczeniach rozszerza się ten zakres pojęć o takie określenia, jak: dłuższy
– krótszy, najwyższy – najniższy, mniejszy – większy, a także umożliwia sprawdzenie ich
rozumienia i umiejętności ich porządkowania.

W ćwiczeniu poniżej dziecko mierzy krokami i porównuje odległości.
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Zadaniem dziecka w ćwiczeniu poniżej jest porównanie dwóch równej długości wstążek
i obserwowanie przekształceń (związania kokardy lub zwinięcia jednej z nich w rulonik).
Celem tego ćwiczenia jest ustalenie przez dziecko, czy mimo przekształceń wstążki
nadal są takie same. W ten sposób można się dowiedzieć, czy dziecko potrafi zauważyć
odwracalność obserwowanej zmiany. Odpowiedzi dzieci mogą być bardzo różne. Większość
dzieci pięcioletnich znajduje się na poziomie przedoperacyjnym i nie potrafi zauważyć
odwracalności. Będą twierdziły zdecydowanie, że wstążki nie są takie same lub będą się
wahały w swojej ocenie. Udzielona przez dziecko odpowiedź stanowi wskazówkę dla
prowadzącego, na jakim poziomie rozwoju się ono znajduje i jakie kompetencje trzeba
kształcić intensywniej. Tego rodzaju ćwiczenia przygotowują dziecko do rozumienia sensu
pomiaru i wymagają od niego myślenia operacyjnego w zakresie zachowania stałości
długości, które to pojęcie kształtuje się bardzo długo.

ORIENTACJA CZASOWA
Określanie pojęć czasowych jest dla dziecka pięcioletniego procesem złożonym. Ocena
upływu czasu i następstwa czasowego wymaga nie tylko przyswojenia sobie odpowiednich
słów (np.: dzisiaj, wczoraj, jutro), ale również znajomości miar czasu (np.: tydzień, miesiąc,
rok, pora roku). Jest to z kolei uwarunkowane znajomością pojęć liczbowych. W tym bloku
tematycznym dzieci ćwiczą opanowanie nazw dni tygodnia, pór roku i rozpoznawanie pór
dnia. Doskonalą spostrzeganie przemijania czasu na podstawie powtarzających się zjawisk
i związanych z nimi czynności. Ćwiczą umiejętność wypowiadania się, dostrzegania
regularności w najbliższym otoczeniu oraz obserwowania rytmu dnia i nocy, pór roku i dni
tygodnia.
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FIGURY GEOMETRYCZNE
Ćwiczenia mające na celu kształcenie umiejętności rozróżniania przez dzieci kształtów
geometrycznych można przeprowadzać przy każdej niemal okazji (np. stawiając pytania na
temat kształtu budynków, zabawek i różnych sprzętów). Dopiero po wielu takich ćwiczeniach
dziecko będzie mogło oddzielić kształt przedmiotu od innych jego cech (tj. barwy, wielkości
czy przeznaczenia). Przez zabawy klockami, patykami lub dzięki różnego rodzaju układankom
dzieci potrafią wyróżnić koła, kwadraty i trójkąty na rysunku (przedstawiającym np. wieżę czy
samochód).
Przykłady tego typu ćwiczeń zawarte są na poglądowych ekranach poniżej.
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GRUPOWANIE, SEGREGOWANIE I KLASYFIKOWANIE
Kształtowanie pojęć u dzieci oparte jest na klasyfikowaniu. Im sprawniej dziecko klasyfikuje,
tym łatwiej mu rozumieć rzeczywistość, porządkować ją i nazywać (Gruszczyk-Kolczyńska
E., Zielińska E., 1997, s. 83).
W tej serii ćwiczeń dzieci grupują, segregują i dokonują wstępnej klasyfikacji różnych zbiorów
według wybranych kryteriów. Bawią się, grupując pojazdy jeżdżące po lądzie i wodzie, łączą
zwierzątka z ich ulubionym przysmakiem, segregują i tworzą zbiory jednakowych elementów
według rodzaju, kształtu, koloru i liczby oraz grupują różne przedmioty w zbiory równoliczne.

W innych ćwiczeniach z pogrupowanych już zbiorów równolicznych dzieci wyodrębniają
rzeczy niepasujące do pozostałych, porównują i określają, w których zbiorach jest tyle samo
przedmiotów, a w których jest ich więcej.
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Inny typ ćwiczeń stanowią zadania polegające na grupowaniu różnych przedmiotów w zbiory
według ściśle ustalonych kryteriów. Dziecko ma określić, jakich przedmiotów będzie szukało,
kierując się ich cechami określanymi za pomocą umownych znaków graficznych objaśnionych
wcześniej przez lektora.

DZIECIĘCE LICZENIE
1. Wstępne kształtowanie pojęcia liczby
Dziecko bardzo wcześnie zaczyna „liczyć”, na ogół przed ukształtowaniem pojęcia liczby.
Polega to jednak często na tym, że wymienia ono kolejno liczebniki bez ich zrozumienia.
W ćwiczeniach kształtujących pojęcie liczby istotne jest, aby dziecko przestrzegało zasady
właściwej kolejności wymieniania liczebników ( jeden liczony przedmiot, jeden gest
wskazywania i jeden wypowiadany liczebnik) (Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., 1997)
i wiedziało, że ostatni (np. piąty) liczony przedmiot określa liczbę przedmiotów w zbiorze.
W realizacji tego celu pomocne będą ćwiczenia zgrupowane w tym obszarze tematycznym.
Najpierw trzeba zorientować się, jak dziecko liczy, jakim zakresem liczbowym się posługuje,
czy rozróżnia liczenie błędne od poprawnego i czy potrafi określić, ile jest liczonych elementów.
Jeżeli dziecko liczy nieprawidłowo, trzeba wskazać, na czym polega błąd i zachęcić je, aby
najpierw liczyło z pomocą osoby dorosłej, a potem samo.

Następne ćwiczenia mają uświadomić dziecku, że wynik liczenia nie zmienia się i nie zależy
od położenia przedmiotów, kierunku liczenia i innych tego typu przekształceń (np. dzielenia na
części, budowania z klocków czy włożenia owoców do koszyka). Dziecko obserwuje, ćwiczy
i ustala, że liczba przedmiotów w przeliczonym zbiorze jest stała.
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Inny rodzaj ćwiczeń to zadania polegające na ustalaniu przez dzieci liczebności zbiorów przez
łączenie przedmiotów w pary: określanie ich równoliczności lub tego, czy zawierają mniej, czy
więcej elementów.

Ponadto dzieci tworzą zbiory równoliczne przez dopełnianie i porządkują je rosnąco lub
malejąco, a także rozdzielają liczbę na składniki.
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Program zawiera również ćwiczenia przygotowujące dziecko do posługiwania się liczebnikami
porządkowymi.

Wykorzystano też przykłady sytuacji codziennych, w których dziecko doświadcza i obserwuje
różnego typu przekształcenia (piecze, robi z mamą pierogi, bawi się plasteliną lub inną masą).
Po wielokrotnych próbach tego rodzaju dziecko odkrywa, że masy ciągle jest tyle samo,
mimo dokonywanych przekształceń. Te sytuacje sprzyjają weryfikowaniu dziecięcych sądów,
w czym pomagają ukierunkowane rozmowy i współdziałanie z dorosłym.
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2. Dodawanie i odejmowanie
W czasie zabawy dzieci w naturalny sposób zmieniają liczebność zbiorów (np. najpierw
wybierają 5 klocków, a potem dokładają jeszcze 2 i dalej bawią się już zbiorem złożonym
z 7 klocków). W odejmowaniu jest odwrotnie. Dziecko odsuwa klocki, odsypuje piasek czy
odlewa wodę. Te czynności odpowiadają operacji myślowej dołączenia, dosunięcia, doliczenia
lub – w przypadku odejmowania – odłączenia, odsunięcia, odliczenia. Następnym etapem
jest przeliczanie i ustalanie, czy przedmiotów jest więcej, czy mniej.
W niektórych ćwiczeniach zadaniem dziecka jest policzenie i ustalenie, ile jest razem danych
elementów. W innym zadaniu dziecko, aby udzielić właściwej odpowiedzi, musi porównać dwa
różnoliczne zbiory i przyporządkować elementy.
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Przedstawione zabawy i ćwiczenia mają na celu wzmacnianie naturalnej ciekawości dziecka
i stopniowe wprowadzanie go w świat pojęć i liczb dostępnych na tym etapie rozwoju.
Trzeba zadbać, aby podczas pracy dziecko doznawało pozytywnych emocji, rozwijało swoją
aktywność, zainteresowania i wiarę we własne możliwości. Podczas stymulowania gotowości
szkolnej bardzo ważne jest również kształtowanie określonej odporności emocjonalnej
i funkcji percepcyjno-motorycznych. Obserwując dziecko w trakcie wykonywania różnych
zadań, nauczyciel zauważa, z czym ma ono kłopoty i trudności. Jest w stanie mu pomóc,
dobierając odpowiednie ćwiczenia zawarte w opracowanym kompleksowo programie Śmiało
do szkoły!
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PODSUMOWANIE
Duża plastyczność układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju dziecka stanowi podstawę
rozpoczęcia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Ważne jest, aby stymulacja nieharmonijnie
czy wolniej wykształcających się funkcji percepcyjno-motorycznych rozpoczęła się przed
realizacją obowiązku szkolnego. Uchroni to dziecko przed niepożądanym etykietowaniem
dotyczącym braku uzdolnień w danej dziedzinie. Istotę sukcesu stanowią metody pracy
z dzieckiem oparte na stymulacji indywidualnej. Zalecaną formą aktywności dziecka
w tym okresie rozwojowym jest zabawa. Duże znaczenie mają zajęcia ogólnorozwojowe,
usprawniające te funkcję, które rozwijają się nieprawidłowo. Mogą to być zajęcia plastyczne,
rytmiczne, ćwiczenia muzyczne czy ruchowe. Mając jednak do dyspozycji gotowy program,
można pracować z dzieckiem na wybranych zadaniach. Ważna jest systematyczność
wykonywanych ćwiczeń i czas trwania zajęć, który nie powinien przekraczać 20 minut. Czas
i sposób eksponowania materiału ćwiczeniowego decyduje również o jego stopniu trudności.
Pamiętać należy, aby w pracy z dzieckiem położyć nacisk na kształtowanie tych umiejętności,
które są najsłabiej rozwinięte. Zajęcia indywidualne powinny zawierać ćwiczenia w mówieniu,
ćwiczenia funkcji słuchowo-językowych, wzrokowych, grafomotoryki, ćwiczenia orientacji
w schemacie ciała i przestrzeni oraz kształcące umiejętności matematyczne. Zadania na
określonym poziomie trudności należy powtarzać tak długo, dopóki dziecko nie opanuje danej
umiejętności. Usprawnianie funkcji słabiej wykształconych powinno opierać się na mocnych
stronach dziecka. Ćwiczenia, które dziecko wykonuje z przyjemnością, czyli te, które angażują
jego mocne strony, powinny być podstawą do stopniowania trudności (przechodzenia od
ćwiczeń łatwych do coraz trudniejszych). Program multimedialny Śmiało do szkoły! pozwala
na zaangażowanie wszystkich funkcji. W pracy z dzieckiem należy wykorzystać ćwiczenia
eksponowane za pośrednictwem bodźców zarówno wzrokowych, jak i słuchowych. W równym
stopniu należy doskonalić analizę, jak i syntezę. Przeładowanie zajęć ćwiczeniami jednego
typu może wywołać uczucie nudy i zniechęcić do dalszej pracy. Każde ćwiczenie powinno
kończyć konkretne działanie, ponieważ czynności ruchowe wspomagają zapamiętanie
i utrwalenie materiału. Zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka muszą być
atrakcyjne i ciekawe. Powinny uwzględniać jego stan emocjonalny. Medialna forma ćwiczeń
sama w sobie stanowi atrakcję dla małego odbiorcy. Najważniejsza jest zachęta do ćwiczeń
i prawidłowe relacje nauczyciel – dziecko.
PROGRAM ŚMIAŁO DO SZKOŁY! JEST W PEŁNI DOSTOSOWANY
DO POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACYJNEGO.
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Pomoce dydaktyczne dołączone do programu Śmiało do szkoły!
APLIKACJA NAUCZYCIELA
Bardzo pomocnym narzędziem w codziennej pracy nauczyciela przedszkola jest Aplikacja
Nauczyciela dołączona do programu Śmiało do szkoły! Za jej pomocą użytkownik korzysta
z programu (np. zakładka Ćwiczenia), tworzy własne zindywidualizowane kreatywne zajęcia
(np. zakładka Kreator zajęć), dokumentuje zapiski, wnioski diagnostyczne oraz wnioski z zajęć
dydaktycznych lub terapeutycznych, a także monitoruje postępy poszczególnych dzieci. Aby
rozpocząć pracę z programem, należy włożyć nośnik pendrive do gniazda USB. Po krótkim
animowanym wstępie pojawi się okno Aplikacji Nauczyciela.

Należy wówczas w odpowiednie pole wpisać dane identyfikacyjne diagnozowanego
dziecka (nazwisko, imię, adres, datę urodzenia, dane kontaktowe opiekunów i datę diagnozy
poszczególnych aspektów rozwoju dziecka), a następnie kliknąć przycisk Dodaj ucznia
(określenie „uczeń” jest w aplikacji terminem umownym, zważywszy na fakt, że diagnozowane
dzieci do roli ucznia dopiero się przygotowują).
W przypadku nieuzupełnienia części ważnych danych pojawi się okno informujące
o konieczności ich wprowadzenia.

Materiał zawarty w programie Śmiało do szkoły! będzie dostępny po kliknięciu przycisku
Zaloguj.
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Pojawi się wówczas okno umożliwiające użytkownikowi wybór tej części Aplikacji Nauczyciela,
z jaką chce w danym momencie pracować.

Dostępne opcje to:
•• Logowanie
•• Diagnoza
•• Wyniki
•• Ćwiczenia
•• Kreator zajęć
•• Materiały dodatkowe
•• Poniżej szczegółowo omówiono każdą opcję.

LOGOWANIE

Po kliknięciu tego przycisku użytkownik zostanie przeniesiony do okna aplikacji zawierającego
już zapisane dane dzieci. Okno to umożliwia modyfikowanie wprowadzonych informacji
(dodawanie, uzupełnianie lub usuwanie).
Nowym elementem, niewidocznym w trakcie uruchomienia zakładki po raz pierwszy, będzie
usytuowany u dołu strony pasek nawigacyjny ułatwiający użytkownikowi poruszanie się
po programie. Użytkownik może zatem korzystać albo z paska u dołu strony, albo z ekranu
z sześcioma przyciskami funkcyjnymi (przedstawionego na poprzedniej stronie).
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Pasek funkcyjny będzie widoczny również na innych zakładkach wykorzystywanych przez
nauczyciela.

DIAGNOZA

Zakładka Diagnoza dostępna jest tylko podczas pracy indywidualnej: gdy nauczyciel diagnozuje
szczegółowo możliwości konkretnego dziecka i ocenia poszczególne aspekty rozwoju,
zdolności i umiejętności (patrz część pierwsza przewodnika: Diagnoza pedagogiczna). Nie
ma możliwości wykorzystania zakładki Diagnoza podczas pracy z grupą dzieci.
Zakładka Diagnoza podzielona jest na dwie podzakładki:
•• Zagadnienia diagnostyczne
•• Ocena.

ZAGADNIENIA DIAGNOSTYCZNE
Podzakładka ta zawiera dziewięć przycisków umożliwiających nauczycielowi dostęp do
zestawów zadań, instrukcji, poleceń służących badaniu poszczególnych funkcji. Są to:
•• Diagnoza rozwoju mowy
•• Badanie motoryki dużej
•• Badanie sprawności manualnej i grafomotoryki
•• Badanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
•• Badanie lateralizacji – ocena dominacji stronnej
•• Badanie funkcji słuchowo-językowych
•• Badanie rozwoju analizy i syntezy wzrokowej
•• Badanie rozwoju pojęć i operacji matematycznych
•• Badanie dojrzałości emocjonalnej i społecznej
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Klikając wybrany przycisk, nauczyciel uzyska dostęp do zestawu instrukcji, scenariuszy
badania, kart pracy oraz wspomagających badanie zadań multimedialnych (do rozwiązywania
przez dziecko).
Uwaga! W Aplikacji Nauczyciela w Materiałach dodatkowych dostępny jest dokument
z zestawionymi poleceniami do diagnozy pedagogicznej, z którego można skorzystać, jeżeli
czytanie poleceń z ekranu jest w jakimś stopniu niekomfortowe.
Konstrukcję zadań diagnostycznych omówiono poniżej na przykładzie części podzakładki
Zagadnienia diagnostyczne zatytułowanej Badanie sprawności manualnej i grafomotoryki.
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Po kliknięciu przycisku Badanie sprawności manualnej i grafomotoryki (lub innego
zamieszczonego w podzakładce Zagadnienia diagnostyczne) wyświetla się ekran z zadaniami
diagnostycznymi.
Każdy taki ekran zawiera kilka ponumerowanych przycisków, których kliknięcie otwiera
kolejne strony. Znajdują się na nich opisy zadań wraz z instrukcjami dla nauczyciela oraz
przyciski umożliwiające odtworzenie ćwiczeń multimedialnych i wydrukowanie kart pracy.
Przycisk z numerem ostatnim otwiera stronę pozwalającą na ocenę badanej funkcji.
1. W przypadku badania sprawności manualnej i grafomotoryki pierwsze zadanie polega
na budowaniu przez dziecko piramidy z klocków (dołączonych do zestawu tradycyjnych
pomocy diagnostycznych dostarczonych wraz z programem).
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2. Drugie zadanie (multimedialne) polega na dopasowywaniu przez dziecko klocków
o określonych wielkościach do właściwych otworów. Zadanie wyświetli się po kliknięciu
przycisku Zadania, znajdującego się u dołu strony.

3. Trzecie zadanie polega na wycięciu przez dziecko fragmentów obrazka z karty pracy
i ułożeniu go w całość oraz opowiedzeniu jego treści. Kartę pracy można otworzyć
i wydrukować po kliknięciu przycisku Karta pracy znajdującego się u dołu strony.
Do programu Śmiało do szkoły! dołączono w formie pomocy diagnostycznej nożyczki
dla dzieci prawo- i leworęcznych.
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4. Czwarte zadanie z zakresu badania sprawności manualnej i grafomotoryki to
Rysowanie na zadany temat. Dziecko na wydrukowanej karcie pracy ma narysować
obrazek (po kliknięciu przycisku Karta pracy znajdującego się u dołu strony można ją
wydrukować).

Po kliknięciu przycisku z numerem piątym otwiera się strona, na której znajdują się twierdzenia
określające sposób realizacji poszczególnych zadań. Osoba diagnozująca zaznacza te, które
najtrafniej charakteryzują badane dziecko. Badanie sprawności manualnej i grafomotoryki
umożliwia ocenę takich umiejętności, jak np.:
•• znajomość kolorów;
•• różnicowanie kształtów;
•• umiejętność wycinania i układania obrazka.
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Istnieje możliwość wydrukowania pełnej listy twierdzeń w formie papierowej i zaznaczanie
odpowiednich pól na arkuszu w tradycyjny sposób w trakcie badania. By wydrukować zestaw
twierdzeń, należy wybrać zakładkę Materiały dodatkowe, a w niej podzakładkę Materiały dla
nauczyciela. Tam znajduje się plik Zestaw twierdzeń. W przypadku skorzystania z takiego
modelu przeprowadzania diagnozy należy pamiętać o tym, by po jej zakończeniu wprowadzić
do programu uzyskane informacje. Tylko w ten sposób komputer będzie mógł wygenerować
dokument, w którym zawarte będą dane zaznaczone przez nauczyciela jako opisujące badane
dziecko.
Ekrany zawierające opisy zadań diagnostycznych mogą zawierać następujące ikony:
– i kona przenosząca uż y tkownika do materiału multimedialnego
przeznaczonego dla badanego dziecka;
– ikona otwierająca dokument PDF zawierający zadanie dla dziecka;
– ikona otwierająca dodatkowe okno z ilustracją, na której bazuje zadanie
diagnostyczne;
– ikona otwierająca dokument PDF zawierający materiał dla dziecka, który
diagnosta powinien przygotować przed przystąpieniem do diagnozy (wersja
przeznaczona dla użytkowników mających możliwość drukowania w kolorze);
– ikona otwierająca dokument PDF zawierający materiał dla dziecka, który
diagnosta powinien przygotować przed przystąpieniem do diagnozy (wersja
przeznaczona dla użytkowników niemających możliwości drukowania
w kolorze).
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OCENA

Podzakładka Ocena umożliwia automatyczny zapis danych wprowadzonych przez diagnostę
w części Zadania (twierdzenia charakteryzujące badane dziecko).
Ponieważ każde dziecko powinno być diagnozowane dwukrotnie (przed rozpoczęciem
przygotowywania go do nauki w szkole i po zakończeniu tego procesu), moduł diagnostyczny
daje użytkownikowi możliwość zapisania każdej przeprowadzonej oceny. Dzięki temu możliwe
jest porównanie kilku dokumentów zawierających dane z diagnozy.
By zapisać ocenę, należy kliknąć przycisk Zapisz ocenę. W oknie po prawej stronie ekranu
pojawi się plik zawierający dane uzyskane podczas badania. Program automatycznie nadaje
dokumentowi nazwę w postaci daty przeprowadzenia badania. Podczas pracy z programem
widoczne są dokumenty z diagnozy tylko tego dziecka, które jest aktualnie zalogowane.
Dokument z danymi uzyskanymi w trakcie diagnozy można wydrukować. By to zrobić, należy
kliknąć nazwę wybranego dokumentu, a następnie przycisk Drukuj. W każdej chwili można
również usunąć dokument poprzez kliknięcie jego nazwy i przycisku Usuń ocenę.
Uwaga! W trybie pracy grupowej opcja Diagnoza (ze względu
na jej indywidualnych charakter) jest zablokowana.

WYNIKI

Ta zakładka udostępnia dane dotyczące pracy dziecka (grupy) z wybranymi zagadnieniami.
Można dzięki niej sprawdzić: z jakimi ekranami (zagadnieniami) dane dziecko (grupa)
pracowało, ile czasu spędziło na rozwiązywaniu poszczególnych zadań, w jakim stopniu
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zadanie zostało rozwiązane. Dzięki zakładce Wyniki można również odsłuchać dźwięki
nagrane przez dziecko. Ta ostania opcja jest szczególnie przydatna w trakcie monitorowania
postępów w pracy nad artykulacją.

Uwaga! Opcja podglądu wyników indywidualnych jest możliwa tylko na kontach
zalogowanych dzieci. Nie jest dostępna w trybie pracy grupowej. Program daje
możliwość śledzenia wyników zapisywanych zarówno w jednostkach zajęciowych
ułożonych odautorsko, jak i stworzonych indywidualnie przez użytkownika
programu (nauczyciela). Można je sprawdzić przełączając widok okna kliknięciem
właściwego (niżej zaprezentowanego) przycisku Wyniki z…

ĆWICZENIA

Po wybraniu tej opcji nauczyciel zostanie przeniesiony do spisu treści wszystkich możliwych
ćwiczeń interaktywnych dostępnych w programie. Są one pogrupowane zgodnie z obszarami,
których rozwój najbardziej wspomagają (patrz: rozdziały teoretyczne dotyczące podziału
materiału w programie). Dodatkowo każdy ekran został opatrzony tytułem (uwzględniającym
także stopień trudności zadania) oraz piktogramem wskazującym, na ćwiczenie której
funkcji twórcy programu położyli w tym zadaniu szczególny nacisk. Jest to dla nauczyciela
wyjątkowe ułatwienie, jeśli szuka konkretnego typu ćwiczeń.
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KREATOR ZAJĘĆ

Nauczyciel (terapeuta) może przeprowadzić zajęcia zarówno według gotowych jednostek
zawartych w programie, jak i samodzielnie je komponować przez dobór odpowiednich
ćwiczeń.
Strukturę zajęć (zaproponowanych odautorsko w poszczególnych jednostkach tematycznych)
nauczyciel (terapeuta) może zmieniać, przede wszystkim z uwagi na specjalne potrzeby
edukacyjne, możliwości i ograniczenia dzieci, które biorą udział w zajęciach.
BUDOWANIE WŁASNEJ KONCEPCJI ZAJĘĆ WYMAGA
ELASTYCZNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI TWÓRCZEGO MYŚLENIA.
Proces ten ułatwia zakładka Kreator zajęć.
Zakładka ta umożliwia dostosowanie programu do potrzeb użytkownika, pozwalając mu na
dowolne zestawianie materiałów dostępnych w całym programie. Jeśli terapeutę interesują
określone zagadnienia czy ćwiczenia lub ma własny pomysł na kolejność materiału
prezentowanego na zajęciach, to Kreator zajęć umożliwi mu skomponowanie materiału
zgodnie z jego oczekiwaniami. Za sprawą Kreatora zajęć zarówno nauczyciel (terapeuta), jak
i dziecko mają wpływ na naukę (przebieg zajęć) i wnoszą w nią twórczy wkład.
Jeśli użytkownik programu zechce samodzielnie skonstruować jednostkę zajęciową, powinien
uwzględnić poniższe wskazówki:
•• nowy materiał należy odpowiednio zaprezentować i utrwalić;
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•• konieczne jest sprawdzenie stopnia opanowania uprzednio opracowanego materiału;
•• jednostka terapeutyczna powinna zawierać między innymi elementy
o charakterze korekcyjnym, stymulującym i relaksacyjnym;
•• układ ćwiczeń powinien usprawniać zarówno funkcje zaburzone, jak
i niezaburzone (na materiale nieliterowym i słowno-literowym);
•• konieczne jest indywidualne powtórzenie z dzieckiem tych
ćwiczeń, których wykonanie sprawia mu trudność;
•• należy unikać zbyt jednorodnych ćwiczeń, które mogłyby znużyć dziecko,
a w konsekwencji wzbudzić niechęć do udziału w kolejnych zajęciach.
W oknie, które się otwiera po kliknięciu zakładki Kreator zajęć widoczny jest spis jednostek
tematycznych oraz aktywne przyciski służące do ich modyfikacji.

JAK STWORZYĆ WŁASNĄ JEDNOSTKĘ TERAPEUTYCZNĄ?
Ze znajdującej się po lewej stronie okna Kreatora zajęć listy zatytułowanych i opatrzonych
ikoną ekranów należy wybrać ten ekran (lub grupę ekranów), które chce się wykorzystać
w tworzonych zajęciach. Następnie za pomocą przycisku Dodaj należy przenieść je do sekcji
po prawej stronie. Kolejność ekranów w skomponowanej jednostce można ustalić, używając
przycisków Do góry i W dół.
Przycisk Usuń usuwa tylko jeden (zaznaczony) ekran.

Następnie należy zapisać utworzone zajęcia za pomocą przycisku Zapisz, nadając im
jednocześnie nazwę, która pozwoli na ich szybkie znalezienie w dowolnym momencie, np.
„Ćwiczenia słuchowe – luty” (jako nazwę zajęć można również wpisać imię dziecka, nazwę
grupy, ćwiczony zakres materiału, czas, w którym danym materiał się wprowadza itp.).
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Utworzoną jednostkę należy uruchomić przyciskiem Uruchom zajęcia.
Jednostkę terapeutyczną można w dowolny sposób komponować, edytować, zmieniać,
zapisywać ponownie. Ze względów technicznych liczba ekranów przyporządkowanych do
danej jednostki nie powinna przekroczyć pięćdziesięciu.

MATERIAŁY DODATKOWE

Ta zakładka umożliwia użytkownikowi archiwizowanie i drukowanie ujednoliconych pod
względem formalnym dokumentów różnego typu:
•• ćwiczeń usprawniających grafomotorykę;
•• ilustracji (kolorowanek);
•• dyplomów;
•• dokumentów własnych (zapisanych za pomocą opcji Dodaj dokument).
Wśród materiałów dostępnych w tej części programu znajdują się:
•• materiały dla dziecka (a wśród nich: emblemat z serduszkiem – np.
do zaznaczenia lewej strony ciała; obrazki z postaciami przewodnimi
programu; dyplom dla dziecka; tradycyjne wersje naklejek zbieranych
przez dziecko jako dowód ćwiczonych sprawności);
•• materiały dla rodzica (karta obserwacji dziecka);
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•• materiały dla nauczyciela (np. tradycyjny protokół z diagnozy do
wydrukowania w wersji papierowej oraz dokument z zestawionymi
poleceniami do diagnozy pedagogicznej, z którego można skorzystać,
jeżeli czytanie poleceń z ekranu jest w jakimś stopniu niekomfortowe).

PROGRAMY NARZĘDZIOWE
Program Śmiało do szkoły! wyposażono w zestaw programów narzędziowych. W jego skład
wchodzą następujące materiały do wydrukowania i wykorzystania na zajęciach:
•• Opaski na głowę do samodzielnego wykonania i ozdobienia przez dzieci. Istotnym
elementem opasek są sylwetki bohaterów przewodnich programu symbolizujące
określone funkcje doskonalone w trakcie ćwiczeń. Dzieci uczestniczące
w zajęciach mogą mieć na głowach takie same lub różne opaski w zależności od
potrzeb. Opaskę można podpisać, a w przypadku, gdy się zniszczy – wydrukować
i wykonać drugą. Wykonanie opasek można włączyć w tok zajęć plastycznych.
•• Album pracowitego przedszkolaka – jest to książeczka do samodzielnego
złożenia, służąca do wklejania zebranych „medali” za pracowitość
(naklejek lub ich substytutów wydrukowanych z Aplikacji Nauczyciela),
oznaczających zaangażowanie dziecka na konkretnych zajęciach (patrz
rozdział: Pomoce dołączone do programu Śmiało do szkoły!).
•• Dwie gry planszowe: Spacer po lesie (łatwiejsza)
i Szukanie tropów (wersja trudniejsza)

SEKWENCJA ZDARZEŃ
•• Sekwencja zdarzeń to seria zdjęć pomocna w diagnozie rozwoju
mowy opowieściowej, słownika dziecka, interpretacji treści obrazka,
dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych).
Uwaga! Zdjęcia można wydrukować z aplikacji znajdującej
się jako osobna ścieżka na pendrivie
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•• Naklejki (przedstawiające bohaterów przewodnich programu)
Stanowią one zestaw nagród dla dziecka na wybranym przez nauczyciela etapie procesu
dydaktycznego bądź terapeutycznego. Mogą być substytutem dyplomu, np. medalem
przyczepionym do ubrania na koniec wytężonej pracy dziecka na zajęciach.
Mogą być również formą komunikacji z rodzicami. Dzieci po zakończeniu partii materiału mogą
wkleić naklejkę do Albumu pracowitego przedszkolaka (do wydruku z Aplikacji Nauczyciela).
Rodzic, gdy dziecko zaniesie do domu taki dzienniczek zajęć, może śledzić jego postępy:
sprawdzać, nad czym pracuje i jaki obszar jego rozwoju jest szczególnie stymulowany.
Uwaga! Naklejki można wydrukować z Aplikacji
Nauczyciela (zakładka Materiały dodatkowe).

•• Dyplom
Dyplom jest dla dziecka namacalnym dowodem zakończenia pewnego etapu i gotowości do
podjęcia obowiązków szkolnych. Aby personalizować ten „dokument” przewidziano na nim
miejsce, w którym przyszły uczeń może odcisnąć swój palec. Wypełniony przez nauczyciela
dyplom może pokazać rodzicom.
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Uwaga! Dyplom można również wydrukować z Aplikacji
Nauczyciela (zakładka Materiały dodatkowe).

•• Nagrania z muzyką relaksacyjną (pomocne w czasie zajęć
relaksacyjnych, ćwiczeń oddechowych, odpoczynku po
ćwiczeniach ruchowych, opowiadaniach ruchowych itp.)
Każdy element do wydruku jest zapisany jako plik pdf i opatrzony instrukcją wyjaśniającą, jak
z niego korzystać.

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ GRAFICZNO-FUNKCJONALNYCH
ZASTOSOWANYCH W PROGRAMIE ŚMIAŁO DO SZKOŁY!
Program powstał przede wszystkim z myślą o dzieciach pięcioletnich, w tym dzieciach
z grupy ryzyka dysleksji, dlatego koniecznością było zastosowanie odpowiednich udogodnień.
W programie wykorzystano następujące rozwiązania graficzno-funkcjonalne:
•• Polecenia do zadań odtwarzane są z głośnika z możliwością wielokrotnego
ich powtórzenia. Tego typu rozwiązanie może być pomocne dziecku, które
ma kłopoty z percepcją słuchową, rozumieniem złożonych poleceń.
•• Styl ilustracji i tła – ilustracje wykorzystane w programie są nieskomplikowane, co
zapewnia ich jednoznaczność; wysoka jakość (w tym także animacji i dźwięków)
stanowi o ich atrakcyjności, dzięki czemu stają się jednym z elementów systemu
wzmocnień pozytywnych będącego gwarantem aktywnego udziału dziecka w terapii.
Różnorodność proponowanych ćwiczeń jest w pełni dostosowana do specyfiki
pracy z dzieckiem ryzyka dysleksji i ma duży wpływ na efektywność zajęć.
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•• Kolorystyczne oznaczenie ćwiczonych obszarów umiejętności
Aby nauczycielowi i dzieciom łatwiej było rozpoznać, z jakiego rodzaju ćwiczeniami
pracują, każdemu zestawowi zadań został przyporządkowany jeden kolor tła na ekranie.
i tak:
– ćwiczeniom słuchowo-językowym przyporządkowany jest kolor fioletowy;
– ćwiczeniom motorycznym przyporządkowany jest kolor zielony;
– ćwiczeniom wzrokowym przyporządkowany jest kolor niebieski;
– ćwiczeniom matematycznym przyporządkowany jest kolor żółty;
– ćwiczeniom wspomagającym diagnozę przyporządkowany jest kolor
jasnopomarańczowy.
•• System motywacyjny – aby efekty rozwiązywania zadań były czytelne i zrozumiałe,
w całej części ćwiczeniowej programu zastosowano jednakowe wzmocnienia
pozytywne (charakterystyczne dźwięki informujące o dobrej lub złej odpowiedzi oraz
o poprawnym wykonaniu całego zadania). Program może pomóc w przełamaniu
niechęci do zajęć – zwłaszcza dziecka słabo wdrożonego do wysiłku umysłowego,
o niskiej motywacji do nauki lub zaniżonej samoocenie. Niezwykle ważnym
elementem w pracy z dzieckiem jest ciągła stymulacja pozytywna. W programie
taką rolę spełniają informacje zwrotne w postaci dźwięku i obrazu pojawiające
się jako reakcja na odpowiedź. Także animacje – odtwarzane, gdy dziecko
poprawnie wykona ćwiczenie – są formą nagrody. Bohaterowie przewodni
programu również aktywnie reagują na poprawnie wykonane zadanie. Program
stwarza możliwość poprawnego wykonania zadań. Podtrzymuje i utrwala w ten
sposób wiarę dziecka we własne możliwości mimo doznawanych trudności
i niepowodzeń szkolnych. Uzyskanie dobrych wyników w czasie rozwiązywania
zadań, jest dowodem na opanowanie ćwiczonych umiejętności, np.: tak wygląda
ekran przed przystąpieniem do rozwiązywania zadania lub w trakcie:

110

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!

082406_SPE_WP_SMIALO_DO_SZKOLY_kl.0_Poradnik_metodyczny_NOWY_001-124.indd 110

22/11/2018 09:20

Zestaw ćwiczeń multimedialnych
Ekran po prawidłowym zakończeniu wszystkich zadań na nim zawartych (pojawił się na nim
animowany zając – bohater przewodni w obszarze ćwiczeń słuchowo-językowych, gratulując
dziecku sukcesu):

•• Liczne kolorowe animacje wspomagają naukę i służą
utrwaleniu umiejętności i wiedzy dziecka.
•• Program zapewnia możliwość wydrukowania wielu materiałów pomocniczych
(np. kart pracy, kolorowanek). Obszerny i zróżnicowany materiał ćwiczeniowy
zawarty w kartach pracy można również wykorzystać, utrwalając materiał
(np. w formie „prac domowych” – zabawa w domu z rodzicami).
•• Wielość bodźców działających na dziecko podczas pracy z programem
stymuluje różnego rodzaju aktywności: spostrzeżeniową, intelektualną,
emocjonalną i manualną. Umożliwia to nauczycielowi/terapeucie
intensyfikację ćwiczeń. Stymulacji dziecka służą między innymi takie
zadania, jak: rozwiązywanie zagadek, układanie obrazków z elementów,
pokonywanie labiryntów, słuchanie opowiadań i wierszyków itp.
•• Zadania o wzrastającym poziomie trudności motywują i zachęcają dziecko
do wysiłku, rozwijają jego kreatywność oraz umiejętność kojarzenia pojęć,
a także doskonalą koncentrację i logiczne myślenie. Zadania (bez względu
na ćwiczony obszar) zaproponowane zostały w jednej lub dwóch wersjach –
łatwiejszej i trudniejszej. Stopień skomplikowania zadań na poszczególnych
ekranach zaakcentowany graficznie – kolorem tła pod postacią przewodnią
towarzyszącą ćwiczeniom doskonalącym konkretny obszar umiejętności.
Kolor zielony oznacza zadanie łatwiejsze, różowy – trudniejsze (jeśli
zadanie występuje w jednej wersji – tło jest pomarańczowe), np.:
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•• Ćwiczenia przedstawione w formie zabawy (a także sympatyczni bohaterowie
zadań) pozytywnie wpływają na efektywność nauki i terapii na poszczególnych
etapach. Bawiąc się, dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku
szkolnym niezwykle szybko i skutecznie przyswajają nowe umiejętności.

IKONY I PRZYCISKI ZASTOSOWANE W PROGRAMIE
Polecenie główne do zadania zamieszczonego na ekranie.
 arracja wspomagająca do zadania na ekranie (np. będąca częścią zadania). Często
N
występuje z ikoną Nagraj (mikrofon) i Odsłuchaj, tworząc tzw. panel nagrywania, za
pomocą którego dziecko słucha nagrania wzorcowego i nagrywa własną wersję (patrz
niżej).

P rzyciski służące do włączenia/wyłączenia tła dźwiękowego podczas
oglądania pokazów slajdów, pokazów zdjęć (szczególnie w części poświęconej
wspieraniu funkcji motorycznych).
 arta pracy do wydruku w postaci pliku pdf z zadaniem dla dziecka. Zaproponowane
K
w kartach pracy zadania są specjalnie dobrane do wyszczególnionych obszarów
i uzupełniają ćwiczenia zamieszczone na ekranach.
Przycisk, który kasuje rozwiązanie ćwiczenia i umożliwia jego ponowne wykonanie.
Przycisk, który pokazuje prawidłowe odpowiedzi.
Zielone tło pod postacią przewodnią oznacza łatwe ćwiczenie.
Różowe tło pod postacią przewodnią oznacza trudniejsze ćwiczenie.
 omarańczowe tło pod postacią przewodnią oznacza, że to ćwiczenie występuje tylko
P
w jednej wersji (bez podziału na wersję trudniejszą i łatwiejszą).
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Przycisk, który służy do losowania elementów w ćwiczeniu.
 rzycisk, który uruchamia nagrodę (animację z postacią przewodnią) lub drugi etap
P
zadania (zadania-nagrody) w przypadku, gdy ćwiczenie główne jest nieweryfikowalne
przez komputer. Odnosi się to do ćwiczeń, co do których nauczyciel musi podjąć
decyzję, czy dziecko rozwiązało je dobrze, czy nie (np. synteza wyrazowa i nagranie
poprawnie skonstruowanego z wyrazów zdania).
P rzyciski, które oznaczają numery stron (ekranów) z zadaniami w danej
jednostce.
Funkcjonalność służąca do szybkiego wyszukiwania strony (ekranu) – wystarczy
wpisać numer strony, na jakiej szukane zadanie się znajduje, by przenieść się na
ekran, który je zawiera.
 trzałka, która umożliwia przeniesienie się na ekran poprzedni (skierowana
S
w odwrotną stronę – na ekran następny).
 rzycisk służący do uruchamiania programów narzędziowych dołączonych do
P
programu. Wśród programów narzędziowych znajdują się: Album pracowitego
przedszkolaka, Opaski na głowę (z postaciami przewodnimi programu) oraz Gry
planszowe.
Przycisk, który uruchamia planszę z informacjami na temat twórców programu.
Przycisk, który uruchamia planszę z użytecznymi informacjami na temat programu.
Przycisk, który zamyka program.

PANEL NAUCZYCIELSKI, CZYLI UŁATWIENIE PRACY W GRUPIE
Panel nauczycielski przeznaczony jest do wykorzystania multimediów na zajęciach
grupowych z dziećmi. Ten tryb pracy może służyć jako uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych
lub terapeutycznych.
Panel nauczycielski jest częścią programu umożliwiającą ingerencję w prezentowany materiał
(poprzez dodawanie własnych elementów na stronie), co pozwala na indywidualizację
prowadzonych zajęć oraz dostosowanie zawartości ekranów zarówno do potrzeb, jak
i możliwości prowadzącego oraz uczestników zajęć, a nie odwrotnie.
W tej części programu dostępna jest większość ikon wykorzystanych w części do pracy
indywidualnej.

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!

082406_SPE_WP_SMIALO_DO_SZKOLY_kl.0_Poradnik_metodyczny_NOWY_001-124.indd 113

113

22/11/2018 09:20

Zestaw ćwiczeń multimedialnych
Panel zawiera następujące funkcjonalności:
− przycisk powiększający/pomniejszający wybrany fragment ilustracji na ekranie lub
pozwalający na powrót do normalnego widoku strony;
− przycisk włączający funkcję nanoszenia własnych elementów na ekran (takich jak:
linia, zakreślacz, okręgi, czworokąty, figury pełne, ramki);
− przycisk wyboru koloru używanego podczas nanoszenia własnych elementów na
ekran (użytkownik ma możliwość wyboru spośród sześciu kolorów);
− przycisk wyboru grubości linii używanej podczas nanoszenia własnych elementów
na ekran;
− przycisk służący do wstawiania pola tekstowego na ekran (najpierw należy zaznaczyć
obszar, który pole ma zająć, a następnie wprowadzić tekst przy użyciu klawiatury
komputera; tekst może być formatowany po uprzednim jego zaznaczeniu);
−p
 rzycisk wyboru wyświetlanej zawartości ekranu (użytkownik może zaprezentować:
tylko elementy naniesione przez siebie; tylko elementy, które pierwotnie znajdowały
się na stronie lub całą zawartość ekranu na zaznaczonym obszarze; ponowne
kliknięcie przycisku powoduje powtórne wyświetlenie całej zawartości ekranu);
− przycisk służący do usuwania wszystkich lub wybranych elementów naniesionych
przez użytkownika (w całości lub części);
− przycisk cofający ostanie działanie użytkownika w ramach panelu;
− przycisk ponawiający wcześniej cofnięte działanie użytkownika w ramach panelu;
−p
 rzycisk umożliwiający dodawanie lub odejmowanie własnych podstron, na których
można umieścić elementy korespondujące z ekranem odautorskim (licznik wskazuje
liczbę dodanych podstron);
− przycisk przywracający kursorowi jego standardową funkcję (wyłączający funkcję
nanoszenia własnych elementów na ekran).
Możliwości, jakie ma nauczyciel, wykorzystując Panel nauczycielski podczas pracy (np. przy
użyciu zestawu multimedialnego), to:
•• zaprezentowanie określonego fragmentu materiału grupie;
•• uatrakcyjnienie tradycyjnych zajęć dydaktycznych;
•• użycie animacji do wizualizacji tego, co do tej pory tłumaczył lub pisał na tablicy;
•• „wywołanie do odpowiedzi” – nauczyciel może poprosić wybrane dziecko
o wykonanie interaktywnego ćwiczenia na komputerze przenośnym, pozostałe dzieci
z grupy mogą obserwować odpowiedzi kolegi, a następnie wspólnie z nauczycielem
ocenić wykonanie zadania. Nauczyciel tłumaczy zagadnienia sprawiające trudności.
Sposobów zastosowania programu jest wiele. Każdy nauczyciel
otwarty na nowe możliwości w nauczaniu znajdzie swoje ulubione
metody wykorzystania nowoczesnej technologii podczas zajęć.
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PRACA W GRUPIE
Nauczyciel, który na co dzień nie ma możliwości częstego przeprowadzania zajęć
indywidualnych, może również w Aplikacji Nauczyciela dokumentować wnioski z zajęć
przeprowadzanych w grupie. W nich oczywiście może zawierać informacje o postępach
poszczególnych członków danej grupy. W tym celu powinien w Aplikacji Nauczyciela wybrać
opcję Praca grupowa.

Ta podzakładka zawiera:
•• listę grup;
•• opcję Szukaj (grupy);
•• listę dzieci w danej grupie;
•• opcję organizowania danych o dzieciach w grupie (dodawania i usuwania z grupy);
•• opcję Dodaj grupę;
•• opcję Zmień dane/edytuj dane;
•• opcję Usuń grupę.

Nauczyciel po wprowadzeniu grupy (nadaniu jej konkretnego tytułu, np. nazwy tej grupy realnie
funkcjonującej w danej placówce: Motylki 2018/19, Żabki 2018/19 itp., może przyporządkować
do grupy poszczególnych jej członków. Mogą to być dane wpisane do programu „na nowo”
(nauczyciel wpisuje dane dziecka pierwszy raz po wprowadzeniu nazwy grupy) lub mogą to
być dane zaczerpnięte (eksportowane) z Aplikacji Nauczyciela, jeśli dane dziecka zostały już
wprowadzone, np. przy okazji diagnozy pedagogicznej.
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Każdą zmianę w danych dotyczących grupy (poza zapiskami z okna edycyjnego) nauczyciel
wprowadza wciskając uprzednio przycisk Zmień dane.
Do dyspozycji nauczyciela korzystającego z opcji Praca grupowa jest również widniejące
pod listą dzieci, które w danej grupie są sklasyfikowane, okno edycyjne, w którym można
zapisywać wszelkie wnioski, jakie podczas zajęć nauczycielowi się nasuną. Mogą to być dane
na temat pracy całej grupy lub poszczególnych jej członków (nauczyciel może zdecydować, że
konkretne dzieci ćwiczą z konkretną intensywnością określone obszary rozwoju).
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III.
SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Publikacja pt. Scenariusze zajęć zawiera propozycje 30 zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń
percepcji słuchowej i zasobów multimedialnych. Są one doskonałym, przydatnym
uzupełnieniem codziennej pracy z dziećmi przygotowującymi się do podjęcia nauki czytania
i pisania.
Nauczyciel może wykorzystać scenariusze jako bazę do samodzielnego planowania
aktywności przy użyciu zasobów multimedialnych: 400 interaktywnych ekranów i prawie
200 kart pracy do wydruku. Materiały te zostały podzielone na 4 grupy: ćwiczenia słuchowojęzykowe, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia wzrokowe i ćwiczenia matematyczne.
Każdy ze scenariuszy zajęć ma następującą strukturę:
1. Cele zajęć
2. Przygotowanie do zajęć
3. Ćwiczenia ruchowe
4. Ćwiczenia funkcji poznawczych:
– Ćwiczenia słuchowo-językowe
– Ćwiczenia wzrokowe
– Ćwiczenia matematyczne
5. Ćwiczenia grafomotoryczne
6. Ćwiczenia końcowe
Organizując zajęcia z grupą lub z całą klasą, należy pamiętać o tym, że rozwój ruchowy jest
niezmiernie istotny na tym etapie życia dziecka. Dlatego nauczyciel powinien każdego dnia
aranżować sytuacje, w których jego podopieczni będą mieli możliwość rozwijania koordynacji
wzrokowo-ruchowej, motoryki małej i dużej oraz integracji pomiędzy poszczególnymi
funkcjami. Zaproponowane w scenariuszach zabawy ruchowe obejmują te obszary i zawsze
nawiązują do tematyki poruszanej podczas danego spotkania.
Kolejnym istotnym elementem zajęć rozwijających funkcje poznawcze są ćwiczenia
matematyczne. Wykorzystanie sugerowanych w scenariuszach rozwiązań multimedialnych
powinno być poprzedzone czynnościowym nauczaniem matematyki z zastosowaniem
konkretnych pomocy dydaktycznych i z odniesieniem do sytuacji codziennych. Zaproponowane
treści programowe są dostosowane do różnych możliwości dzieci – taka elastyczność
powoduje, że nauczyciel może indywidualizować nie tylko zakres zagadnień, ale i formy pracy.
Scenariusze zajęć umożliwiają modyfikację treści w taki sposób, aby można je było
dostosować do różnorodnych potrzeb i umiejętności dzieci. W każdym konspekcie znalazło
się miejsce dla ćwiczeń z różnych obszarów. To nauczyciel decyduje o tym, jak zaplanować
zajęcia – które funkcje będzie w danej chwili rozwijał, a które usprawniał u poszczególnych
uczniów.
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Niezmiernie ważne, szczególnie dla dzieci o słabej koncentracji jest, aby zajęcia miały stałą
strukturę, były przewidywalne i dawały im poczucie sukcesu. Zaproponowane scenariusze
zajęć uwzględniają także te wymagania.

TYTUŁY BLOKÓW TEMATYCZNYCH
Scenariusze zajęć wchodzące w skład programu Śmiało do szkoły! obejmują następujące
bloki tematyczne: Smok Seweryn, Urodziny dzieci, Zwierzęta na dzień dobry, Zwierzęta na
dzień dobry – kot, Jesień – podróż bocianów, Jesienny deszcz, Jemy warzywa i owoce, Jemy
surówki, Zakupy w sklepie z zabawkami, Klocki, Zakupy w sklepie spożywczym, Piłka, Zima,
Zimowe zabawy, Instrumenty muzyczne – trąbka, Instrumenty muzyczne – gitara, Instrumenty
muzyczne – perkusja, Wizyta w zoo – słoń, Wizyta w zoo – małpa, Jemy owoce, Wiosna, Powrót
bocianów, Plac zabaw, Rower, Zwierzęta na wsi – krowa, Zwierzęta na wsi – świnka, Zwierzęta
na wsi – kura i kogut, Zwierzęta na wsi – kaczki i gęsi, Lato, Wkrótce wakacje.
Tematyka zaproponowanych zajęć wiąże się z tematami ćwiczeń percepcji słuchowej. Nad
jednym zagadnieniem nauczyciel może więc pracować przez cały tydzień, wykorzystując
i ćwiczenia słuchowe, i zasoby multimedialne.
Ważne, aby podczas pracy pamiętać o następujących zasadach:
•• Systematyczność: ćwiczenia są krótkie, ale prowadzone systematycznie;
•• Stymulacja słabych i wzmacnianie mocnych stron dziecka;
•• Zakres tematyczny zajęć bliski dziecku, nawiązujący się do jego doświadczeń;
•• Ćwiczenia grafomotoryczne z wykorzystaniem różnych narzędzi pisarskich;
•• Wszelkie działania dziecka muszą być dostrzegane, doceniane i podsumowywane;
•• Po aktywnościach angażujących wiele funkcji należy zaproponować
dzieciom ćwiczenia relaksujące i odprężające.
Dzięki czytelnym ikonom i zrzutom ekranów umieszczonym w scenariuszach zajęć nauczyciel
może sprawnie poruszać się w programie Śmiało do szkoły!, łatwo wyszukując wśród wielu
propozycji konkretne ćwiczenia.
Warto zadbać o to, aby każdy uczestnik zajęć miał w czasie pracy szansę na samodzielne
korzystanie z programu multimedialnego z użyciem tablicy interaktywnej. W ten sposób
wszystkie dzieci będą mogły połączyć w praktyce edukację z zabawą.
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