
CO ROBI SZEŚCIOLATEK 

(kryteria gotowości szkolnej) 

 

UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNE 

 

1)    Odróżnia kierunki lewo-prawo, rozumie pojęcia nad, pod, za, obok 

2)    Układa historyjkę obrazkową i opowiada ją ujmując związki przyczynowo-

skutkowe 

3)    Potrafi porównać 2 obrazki różniące się szczegółami 

4)    Słucha uważnie, nie rozprasza się 

5)    Zna pory roku i związane z nimi zjawiska 

6)    Potrafi powiedzieć, jaki jest dzień tygodnia i jaki będzie następny 

7)    Zna i stosuje liczebniki porządkowe (np. pierwszy, drugi…) 

8)    Dodaje i odejmuje konkretne obiekty 

9)    Dzieli zdanie na wyrazy 

10) Dzieli wyraz na sylaby i łączy sylaby w wyraz 

11) Dzieli proste wyraz na głoski i łączy wyraz z usłyszanych głosek 

12) Próbuje czytać samodzielnie 

13) Przerysowuje szlaczki figury, rysuje kształty literopodobne 

 

 

KOMPETENCJE POZNAWCZE 

 

1) Próbuje wyjaśniać obserwowane zjawiska 

2) Przewiduje  zachowania innych 

3) Chętnie bawi się w gry liczbowe, rozwiązuje zagadki matematyczne 



4) Dużo mówi o sobie, potrafi trafnie ocenić, co wie i umie 

 

 

SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA 

 

1)    Lubi zajęcia gimnastyczne i ruchowe 

2)    Sprawnie rzuca/łapie piłkę, jeździ na rowerze, wspina się po drabinkach 

3)    Idzie po równoważni, potrafi stać na 1 nodze z zamkniętymi oczyma 

4)    Lubi prace ręczne: lepi, układa małe klocki, sprawnie tnie papier 

5)    Prawidłowo trzyma ołówek (chwyt, napięcie mięśni, nacisk na papier) 

 

 

SAMODZIELNOŚĆ 

 

1)    Sprawnie ubiera się, wiąże sznurowadła, zapina guziki, suwaki 

2)    Potrafi zapamiętać i wykonać polecenie 

3)    Samo podejmuje próby poradzenia sobie z trudnościami 

4)    Wytrwale dąży do celu, nie zraża się niepowodzeniami 

5)    Wykazuje inicjatywę, wypróbowuje różne sposoby działania 

6)    Jest zainteresowany wynikiem, kończy swoje prace, poprawia je 

Drogi rodzicu! Sprawdź, czy Twoje dziecko osiągnęło już zadawalający poziom rozwoju, 

aby spokojnie iść do szkoły. Jeśli nie – poproś o wskazówki pedagogów. I poświęć 

swojemu dziecku trochę więcej uwagi. Każde dziecko  

zasługuje na szkolny sukces. A ten zależy często od czujności dorosłych. 

Kryteria opracowało Centrum Metodyczne  Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w 

ramach projektu Skala Gotowości Szkolnej, Warszawa, 2008 r. 
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