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Jakie są kompetencje kluczowe?

KOMPETENCJE KLUCZOWE

Kompetencje zdefiniowane 
w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 XII 
2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 
uczenia się przez całe życie jako połączenie: 

wiedzy, umiejętności, postaw odpowiednich do 
sytuacji.

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym;

2. Porozumiewanie się w językach obcych; 

3. Kompetencje matematyczne i podstawowe 
kompetencje naukowo-techniczne; 

4. Kompetencje informatyczne; 

5. Umiejętność uczenia się; 

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie; 

7. Inicjatywność i przedsiębiorczość; 

8. Świadomość i ekspresja kulturalna



Cele kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji. 

2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby wiedziały, co jest dobre, a co 

złe. 

3. Kształtowanie w dzieciach odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w 

nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do znoszenia różnych niepowodzeń i porażek. 

4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych w poprawnych relacjach z innymi 

dziećmi i dorosłymi. 

5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o 

zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. 



Cele kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym

6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach 

sportowych. 

7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie 

umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

8. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się 

poprzez muzykę, małe formy teatralne i sztuki plastyczne. 

9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i 

wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej. 

10. Zapewnienie dzieciom szans na lepszą edukację poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i 

samodzielności, a także uczenie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne dla edukacji 

szkolnej.



Podstawy kompetencji kluczowych

- rozwój mowy i poszerzanie się czynnego słownika pozwala na 
rozwijanie porozumiewania się w języku ojczystym i języku 
obcym oraz kompetencji społecznych i obywatelskich 

- zabawa jako podstawowa aktywność dziecka kształtuje 
inicjatywność, przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję 
kulturalną 

- ciekawość i zadawanie pytań są podstawą do rozwoju 
kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji 
naukowo-technicznych oraz umiejętności uczenia się

NATURALNA AKTYWNOŚĆ

PODSTAWOWE POTRZEBY 
DZIECKA

MOŻLIWOŚCI 

mają bezpośrednie 
przełożenie na kształtowanie 
się kompetencji kluczowych



ZABAWA i jej rola w rozwijaniu kompetencji kluczowych

Zabawa jest w wieku przedszkolnym 

podstawową aktywnością dziecka 

– źródłem jego wiedzy o świecie, podstawą do rozwoju słownictwa 

oraz rozwoju intelektualnego, 

a także okazją do zawierania i podtrzymywania relacji społecznych 

z rówieśnikami i dorosłymi – w której toku dziecko mimowolnie, w 

sposób całkowicie naturalny zdobywa wiedzę 

i umiejętności.



POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM 

Jest to zdolność do codziennego 

komunikowania się dziecka w środowisku z dorosłymi 

i innymi dziećmi (np. komunikowanie własnych potrzeb, 

emocji). Przyjmuje się, że dziecko kończące wychowanie 

przedszkolne powinno umieć opowiadać o zdarzeniach 

z przedszkola, odpowiadać na pytania, wyjaśniać 

własną przynależność do rodziny, grupy, narodu



…

Codzienne wspomaganie rozwoju mowy – co możemy zrobić ?

słuchanie utworów literackich czytanych 

zarówno przez nauczyciela, audiobooków

wypowiedzi spontaniczne i 

kierowane

ćwiczenia pamięci odtwórczej, nauka 
wierszy, ról
odgrywanie scenek (drama, zabawy 
paluszkowe, tatr kukiełkowy, pacynki) wypowiadanie się dziecka na 

własny temat 

zapewnienie wsparcia logopedycznego w 

ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej

ćwiczenia grafomotoryki ręki – jako 

przygotowanie do pisania (np. 

plastelina, ciastolina, gazety, masa 

solna, kształtki sensoryczne) 

wprowadzanie liter, naukę czytania prostych 

wyrazów i zdań, ćwiczenia usprawniające 

analizę i syntezę słuchowo-wzrokową 

(stosowanie różnorodnych metod)

doskonalenie sprawności grafomotorycznej 

(kreślenie szlaczków literopodobnych na 

różnorodnym podłożu, kreślenie liter po śladzie 

i samodzielnie)



Rozwój mowy

ROZWÓJ PERCEPCJI SŁUCHOWEJ 

PRAWIDŁOWA WYMOWA GŁOSEK 

CZYTANIE 

PISANIE



Percepcja słuchowa

słuch fizjologiczny – zdolność odbioru, analizy i syntezy wszystkich zjawisk akustycznych

słuch fonemowy (fonematyczny) - zdolność różnicowania dźwięków mowy (fonemów);

dzięki czemu rozróżniamy wyrazy w zdaniu, sylaby w wyrazach; (kura-góra)

słuch fonetyczny - umiejętność identyfikacji i wymawiania poszczególnych dźwięków, cechy

prozodyczne (intonacja, akcent, dynamika)



Percepcja słuchowa - dlaczego warto ćwiczyć?

Dojrzałość słuchu mownego oraz procesów analizy i syntezy 

słuchowej wyrazów decyduje o tym, czy dziecko będzie mogło 

osiągnąć powodzenie w nauce czytania i pisania. Szczegółowe 

cele ćwiczeń percepcji słuchowej to usprawnienie:

koncentracji na bodźcach słuchowych;
umiejętności różnicowania dźwięków i ich lokalizacji w czasie i 

przestrzeni;
analizy i syntezy słuchowej;

prawidłowej artykulacji;
pamięci słuchowej ;

koordynacji słuchowo-wzrokowej i słuchowo-ruchowej;

Ćwiczenia dotyczące tych umiejętności 

powinny być prowadzone w formie 

zabawowej i nie trwać zbyt długo, ponieważ 

dla dzieci z zaburzeniami analizatora 

słuchowego są bardzo męczące.



Percepcja słuchowa – jak ćwiczyć?

rozpoznawanie barwy dźwiękowej na różnych 

instrumentach;

rozpoznawanie przedmiotów na podstawie barwy 

dźwięku;

ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej i 

orientacji kierunkowej; terapeuta prosi: np. 

podnieś prawą rękę - lewą rękę; prawą ręką pokaż 

prawe ucho, oko, nogę; lewą ręką dotknij prawego 

ucha itp. odtwarzanie struktur dźwiękowych wg 

wzorów;

ćwiczenia wrażliwości słuchowej (koncentracji na bodźcu słuchowym, różnicowaniu 

dźwięków, pamięci słuchowej);     wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków dochodzących z 

najbliższego otoczenia i ich lokalizacja (szmery, szelesty, stuknięcia, odgłosy kroków, 

pojazdów itp.), dziecko rozpoznaje dźwięki (nagrane, odtwarzane z Internetu) np. 

zgniatanego papieru, drewnianego klocka spadającego na posadzkę, śmiechu dziecka, 

jadących samochodów, plusku wody; glosy ptaków np. kury, gęsi, indyka

reagowanie na wyraz zaczynający się na określoną głoskę; 

Prowadzący mówi wyrazy dowolne prosząc uprzednio dziecko o 

reagowanie (klaśnięcie, podniesienie ręki) na umówioną 

głoskę, np. "k". Segregowanie obrazków wg pierwszej głoski



Percepcja słuchowa – jak ćwiczyć?

wyodrębnianie słów na początku, w środku i na końcu

zdania;

segregowanie obrazków według określonego kryterium;

przeliczanie wyrazów w zdaniu

kończenie wyrazów dwusylabowych w oparciu o obrazki;

Prowadzący rozkłada szereg obrazków na stole, podaje

początkową sylabę, dziecko znajduje odpowiedni obrazek i

dopełnia sylabą (bu-ty, ry-ba);

synteza głosek ze słuchu;

słuchowe rozpoznawanie wyrazów np. rak w innych wyrazach: burak,

barak, wrak itp.

różnicowanie głosek opozycyjnych; przykłady par wyrazów z głoskami

opozycyjnymi:

półka - bułka, pal - bal, pas - bas, budy - buty, domek - Tomek, kość -

gość, pije - bije, kosa - koza, pasek - piasek, bucik - budzik, kozioł -

kocioł, sieci - siedzi, piec - pies, kosz - kos, kos - koc, piórko -

biurko. Dobieranie liter do słyszanych głosek;



Śmiało do szkoły





Gotowe scenariusze zajęć 



Kompetencje matematyczne

Kompetencje matematyczne są realizowane na etapie 

wychowania przedszkolnego miedzy innymi w postaci rozwijania 

i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu 

rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji



Kompetencje matematyczne– jak ćwiczyć?

codzienne zabawy w przeliczanie, klasyfikowanie, mierzenie, 
ważenie;

rozróżnianie stron: lewa/prawa; 

realizacja ćwiczeń z programu prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej –
DZIECIĘCA MATEMATYKA (m.in. przeliczanie, porównywanie 
liczebności, stosowanie liczebników porządkowych, orientacja w 
schemacie ciała i w przestrzeni oraz na kartce, pomiary długości, 
klasyfikowanie, przekształcanie, rytm, następstwo czasu) 

ćwiczenia, zadania, zabawy eksperymentalno-doświadczalne, 
kulinarne;



▪ rozwój mowy, komunikacji

▪ łatwość w nauce czytania i pisania

▪ sprawne opanowanie pojęć matematycznych

▪ sukces dziecka w szkole

Co możemy zyskać?
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