
Co przedszkolak powinien umieć powiedzieć? 

 

Sytuacja, w której się znaleźliśmy, zmusza do zastanowienia się, co możemy zrobić, żeby 

tego czasu nie stracić. Ja postanowiłam dziś prześledzić dla Państwa podstawę programową 

wychowania przedszkolnego pod kątem umiejętności dziecka w zakresie wypowiadania się, 

mowy oraz kompetencji niezbędnych, aby z powodzeniem rozpocząć edukację szkolną. 

Zachęcam, aby sprawdzić, czy Państwa dziecko potrafi różne rzeczy powiedzieć.  

W obszarze rozwoju fizycznego dziecko: 

• zgłasza potrzeby fizjologiczne – ale czy potrafi powiedzieć w formie pytania: „Czy 

mogę skorzystać z toalety?”, a może tylko mówi: „KUPA” „SIKU”? Czy wymagamy 

w domu, aby stosowało „eleganckie” formy zgłaszania tych potrzeb? 

• komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku – czyli potrafi poczuć, że potrzebuje teraz 

wyjść na spacer, pobiegać, pograć w piłkę i formułuje w formie pytania albo 

stwierdzenia, że teraz właśnie czas na aktywność fizyczną. „Mamo, chciałbym iść do 

parku”, „Tato, chodź ze mną pograć w „nogę” – zwróćmy uwagę, ile w takim zdaniu 

jest użytych form gramatycznych, które dziecko przedszkolne powinno już stosować 

w 6 roku życia („chciałbym”, „chodź ze mną”). 

W emocjonalnym obszarze rozwoju dziecko: 

• rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich 

przeżywaniem – czy nasze dziecko potrafi używać adekwatnie określeń typu: jestem 

zły, smutny, wesoły, zdziwiony, wściekły, przerażony? A czy rozmawiamy z 

dzieckiem o tych stanach ducha? Czy pozwalamy mu przeżywać trudne emocje, 

zadając pytania: A dlaczego teraz jesteś zły? Opowiedz mi o twoim strachu (lęku)? 

Czego się obawiasz? Dlaczego tak odpowiedziałeś babci, wiesz, że zrobiłeś jej tym 

przykrość? Dobrze mówić dziecku o swoich przeżyciach, nazywać swoje emocje, 

rysować „buzie” z różnymi minami, żeby dziecko wiedziało, że świat dobrych i złych 

uczuć dotyczy nie tylko jego, że każdy człowiek miewa różne „humory” i trzeba 

umieć o nich opowiadać i je szanować. 

W społecznym obszarze rozwoju dziecko: 

• przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych 

osób i, przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;  

• odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, 

grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy 

sportowej; 

• posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem – nauczmy dziecka dla 

bezpieczeństwa zasad podawania adresu (ale najpierw dziecko ten adres musi znać) 

• używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji 

wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania; 

• nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami 

społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość 

okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość; 



• komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty 

werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego 

dziecka, grupy. 

W poznawczym obszarze rozwoju dziecko:  

• wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim 

otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie 

zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, 

poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku 

i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach; 

• rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i 

spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w 

formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w 

codziennej aktywności; 

• odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność 

zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, 

recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki; 

• wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, 

nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie 

swym doświadczeniom; 

• eksperymentuje z rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją 

wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, 

porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. 

dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na 

sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa 

piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy 

w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi 

środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub 

rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w 

przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości 

narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia 

Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu 

słucha muzyki; 

• wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., 

tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty 

wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, 

wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych 

kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie 

planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w 

przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce 

papieru; 

• czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki 

znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie – tu dobrym przykładem może 

być odczytywanie znaków drogowych i podkreślanie ich symbolicznego znaczenia. 

• wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe 

(godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski 

ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, 

orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej – dobrym 

ćwiczeniem, które może stanowić punkt wyjścia do rozmowy może być wędrówka 



palcem po globusie albo po dużej mapie dla dzieci. Sprawdziłam, że dzieci dopiero 

przy którymś doświadczeniu zaczynają rozróżniać różne pojęcia (kraj, granice, 

kontynent, morze, ocean) i dopiero wtedy używają ich świadomie. Usłyszałam kiedyś 

podczas rozmów „nad globusem” taki tekst: „A ja mam kuzyna, który mieszka w 

Australii, w Ozorkowie”. 

• klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa 

przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, 

nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, 

trójkąt, prostokąt) – to znaczy, że potrafi także adekwatnie używać np. form 

stopniowania przymiotników, czyli mówi nie tylko „duży-mały”, ale również 

mniejszy większy, dłuższy, krótszy, najkrótszy, największy, najwyższy, najdalszy. To 

są dla dzieci trudne doświadczenia językowe, z którymi rzadko ma doświadczenia. 

Dlaczego? Bo ich z dziećmi świadomie nie ćwiczymy, zakładając, że „przecież 

wszyscy to wiedzą”.  

• przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i 

wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i 

porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z 

tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji 

użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego – o ile liczebniki 

główne (jeden dwa trzy) są dla dzieci zazwyczaj proste, o tyle liczebniki porządkowe 

brzmią zupełnie inaczej, z czego dorośli często nie zdają sobie sprawy. Dlatego już z 

dziećmi 4-letnimi warto ćwiczyć ustawianie np. zwierzątek czy autek i pytanie „który 

z kolei?” – pierwszy, drugi, trzeci itd. Który z kolei jest lew? - czwarty 

• posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami 

dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym 

nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy – dzieci mają z tym duże 

problemy, bo jest to dla nich wiedza abstrakcyjna. Warto wprowadzić do 

zapamiętywania różne techniki – wielu skutecznych rozwiązań dostarcza metoda 

zwana planem daltońskim. 

• wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, 

wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód – to ważne, żeby dzieci 

wiedziały, na czym polega praca ich rodziców, i aby nie mówiły „tatuś robi 

pieniążki”, bo to zubaża dziecka wiedzę o świecie, a pieniądze biorą się w umyśle 

dziecka „z bankomatu”. Nazewnictwo związane z pracą ludzką jest u dzieci miejskich 

z roku na rok uboższe. Obserwuję np. że nie istnieje w słowniku małych 

warszawiaków „rolnik”, a jedynie „farmer”  

I jeszcze na koniec : 

Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter 

drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie 

i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. 

Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do 

optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu 

znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po 

śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. Skoro więc mamy trochę czasu 

postarajmy się pomóc dziecku w poznawaniu liter drukowanych, najlepiej czarno-

białych, nie udziwnionych, najprostszych. Starajmy się poznawać je w sylabach, bo 

wtedy unikamy błędnego „doliterowego” odczytywania ich: C to nie jest ce, bo ce jest 

sylabą, a J to nie jot, bo jajo dziecko przeczyta wtedy jako jotajoto. O prawidłowym 



uczeniu czytania pisałam już Państwu w oddzielnym liście. A zainteresowanym 

polecam materiały, które zamieszcza strona www.sylaba.info 
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