
STWORZYÆ RÓWNE SZANSE.

dojrza³oœci szkolnej.
rozwój fizyczny, intelektualny, spo³eczno- moralny i emocjonalny.

m³odszy wiek szkolny jest najwa¿niejszym okresem w ca³ej edukacji
naszych dzieci.

Dziecko rozpoczynaj¹ce naukê w szkole musi przystosowaæ siê do nowej rzeczywistoœci w jakiej ma
funkcjonowaæ. Stawia siê mu du¿e wymagania, oczekuje samodzielnoœci, podporz¹dkowania siê regu³om
¿ycia szkolnego, uczestnictwa w ¿yciu klasy...

To w jakim stopniu zdo³a przystosowaæ siê ono do nowej sytuacji i aktywnie, bez napiêæ dzia³aæ, mo¿e
mieæ wp³yw na kszta³t jego osobowoœci, na sposoby radzenia sobie z trudnoœciami w dalszym ¿yciu. Je¿eli
dziecko nie wykszta³ci umiejêtnoœci przezwyciê¿ania trudnoœci oraz nie sprosta wymaganiom i oczekiwaniom
stawianym przez szko³ê, dalsza adaptacja stanie siê prawie niemo¿liwa i skazana na niepowodzenie.

Podjêcie nauki jest okresem prze³omowym w ¿yciu dziecka. Zmieniaj¹ siê proporcje miêdzy
podstawowymi formami jego dzia³alnoœci: zabaw¹, nauk¹ i prac¹. Nauka przybiera postaæ pracy umys³owej,
natomiast udzia³ zabawy stopniowo maleje. Z tych powodów dziecko przychodz¹ce do szko³y musi spe³niæ
okreœlone wymagania rozwojowe, które okreœla siê pojêciem Kryteria dojrza³oœci
szkolnej obejmuj¹:

Wspó³czesna szko³a musi byæ bardziej ni¿ dot¹d dostosowana do potrzeb i mo¿liwoœci dziecka. Musi
dostrzec wielkie zró¿nicowanie doœwiadczeñ, mo¿liwoœci i oczekiwañ dzieci stoj¹cych u jej progu. Rozpoznaæ
te, u których rozwój w poprzednich okresach przebiega³ nie harmonijnie, uleg³ zahamowaniu lub opóŸnieniu i
te, u których jego tempo i dynamika s¹ szybkie i bardzo dobrze rokuj¹ce. Aby to by³o mo¿liwe ka¿dy uczeñ
wstêpuj¹cy do szko³y winien byæ zdiagnozowany pod k¹tem dojrza³oœci szkolnej, by w odpowiedni sposób
mo¿na by³o stymulowaæ jego rozwój.

Wa¿ne jest, by rozwój dziecka w m³odszym wieku szkolnym osi¹gn¹³ przynajmniej zadowalaj¹cy
poziom. Wówczas istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, i¿ bêdzie dalej przebiega³ bez zak³óceñ. Natomiast, jeœli
dziecko w tym wieku wykazuje zaburzenia rozwojowe, ma problemy w nauce, zazwyczaj ten stan, z ró¿nym
stopniem nasilenia, wystêpuje w nastêpnych latach. Aby temu zapobiegaæ potrzebna jest nie tylko szybka i
trafna diagnoza, ale przede wszystkim œcis³a wspó³praca rodziców z nauczycielami oparta na obustronnym
zaufaniu i przeœwiadczeniu, ¿e

Testy nale¿¹ do jednych z wielu narzêdzi badañ pedagogicznych. Musz¹ siê charakteryzowaæ dok³adnoœci¹,
obiektywnoœci¹ i liczbow¹ wymiernoœci¹. Dobrze skonstruowany test powinien zawieraæ zadania o
wzrastaj¹cym stopniu trudnoœci (od prostych i ³atwych do z³o¿onych i trudnych), co mo¿na stwierdziæ
wykreœlaj¹c krzyw¹ Gaussa. Testy pedagogiczne mo¿emy podzieliæ na testy badaj¹ce umiejêtnoœci
podstawowe (wiadomoœci instrumentalne), czytanie, pisanie, liczenie, które s¹ stosowane do celów
diagnostycznych i pozwalaj¹ badanemu orzekaæ na podstawie wyników o poziomie osoby testowanej oraz testy
badaj¹ce umiejêtnoœci i wiadomoœci z ró¿nych przedmiotów (test syntetyczny), które mierz¹ wiedzê,
umiejêtnoœci uczniów nabyte w szkole zgodnie z obowi¹zuj¹cym programem. Po prawid³owym
przeprowadzeniu testu dokonuje siê analizy iloœciowej i jakoœciowej. W analizie iloœciowej, dla lepszej
czytelnoœci danych mo¿na pos³u¿yæ siê wykresem. Analizê jakoœciow¹ robi siê pod k¹tem merytorycznym
wartoœciowania wykonania ka¿dego zadania testu i docieka siê dróg poprawnego dzia³ania i typowych b³êdów.
Nastêpnie na tej podstawie wyci¹ga siê wnioski. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e test uprzednio ju¿ znany osobom
badanym traci sw¹ wartoœæ poznawcz¹, dlatego ponowne badanie tym samym narzêdziem powinno nast¹piæ w
du¿ym odstêpie czasu.

W myœl rozwa¿añ teoretycznych skonstruowa³am test diagnostyczny badaj¹cy mo¿liwoœci i umiejêtnoœci
dzieci wstêpuj¹cych do klasy pierwszej, którym by³y przebadane wszystkie dzieci rozpoczynaj¹ce naukê w
naszej szkole.

Oto przyk³adowy test badaj¹cy mo¿liwoœci i umiejêtnoœci dzieci rozpoczynaj¹cych naukê w szkole
podstawowej.
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TEST SPRAWDZAJ¥CY UMIEJÊTNOŒCI DZIECKA
WSTÊPUJ¥CEGO DO KLASY PIERWSZEJ.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Nawlekanie i wi¹zanie kokardki na p³ytce.
Dokoñcz rysowanie szlaczków.

uj brakuj¹ce czêœci w znaczkach.
W pustym okienku obok narysuj tak¹ sam¹ figurê.

d³ug wzoru.
U³ó¿ puzzle ( 8 elementów).

...................
........................................

Dorys ............................
..........

Pokoloruj we ..................................................
..........................................

U³ó¿ obrazki wg kolejnoœci zdarzeñ. W okienka wpisz
odpowiedni¹ cyfrê.

tyle kresek ile jest g³osek w wyrazie.

Po³¹cz kresk¹ obrazek z odpowiedni¹ liter¹.
rtkê po œladzie............................

Narysuj umieszczaj¹c j¹ w odpowiednim miejscu.
Po³¹cz z sob¹ te same figury.
Uzupe³nij zbiory i kratki odpowiedni¹ cyfr¹.
Policz liœcie na ga³¹zkach i wstaw znaki < > =
Wykonaj dzia³ania (+).
Wykonaj dzia³ania (-).
W kratkê wpisz rozwi¹

Narysuj rysunek „ Dziewczynka i ch³opiec zbieraj¹ kwiatki”.

Jak maj¹ na imiê twoi rodzice?
Gdzie pracuj¹, co robi¹ twoi rodzice?

Wymieñ pory roku i powiedz coœ o nich.
a³e , du¿e).
, rozumienie treœci

................................................................
Pod obrazkiem narysuj ......
Podziel pasek na sylaby.................................................................

..............................
Przetnij ka ...............................

...................
........................................................

................................
..........................

...............................................................
................................................................
zanie zadania............................................

..

Rozmowa kierowana:
a) Ile masz lat?.........................................................................
b) Gdzie mieszkasz? ( podaj adres)..........................................
c) ............................................
d) ..................................
e) Powiedz kolejno dni tygodnia................................................
f) .................................

Nazwij kolejno litery ( drukowane m ..........................
Przeczytaj zdania. ( technika czytania )...........

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

razem 38,5p

1p
2p
2p
2p
1p
2p

1p
2p
2p

1,5p
1p
2p
2p
2p

1,5p
1,5p
1,5p

1p
2p

0,25p
0,25p
0,25p
0,25p
0,5p

1p
2p

2p+1p
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1.* Przeci¹gnij sznurowad³o przez dziurki i zwi¹¿ kokardkê.

2. Dokoñcz rysowanie szlaczków.

3. Dorysuj brakuj¹ce czêœci w znaczkach.

4. W pustym okienku obok narysuj tak¹ sam¹ figurê.

Imiê i nazwisko................................................................................................................klasa ......I

TEST SPRAWDZAJ¥CY UMIEJÊTNOŒCI DZIECKA
WSTÊPUJ¥CEGO DO KLASY PIERWSZEJ.

M PP
M

- 1 -

Opracowa³a Ma³gorzata Œwiderska



- 2 -

5. Pokoloruj wed³ug wzoru.
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6.* U³ó¿ puzzle i naklej na kartkê..

7. U³ó¿ obrazki wed³ug kolejnoœci zdarzeñ. W okienka wpisz odpowiedni¹ cyfrê.

8. Pod obrazkiem narysuj tyle kresek ile jest g³osek w wyrazie.

9. Podziel pasek na sylaby.
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10. Po³¹cz kresk¹ obrazek z odpowiedni¹ liter¹.

k

d

p

s

z

b

11.* Przetnij kartkê po œladzie.

12. Narysuj umieszczaj¹c j¹ w odpowiednim miejscu.

nad

w œrodku

pod

u góry

z prawej

na dole

z lewej

z boku

13. Po³¹cz z sob¹ te same figury.
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14. Uzupe³nij zbiory elementami, a kratki odpowiedni¹ cyfr¹.

10 6 ............ ............

15. Policz liœcie na ga³¹zkach i wstaw znaki

16. Wykonaj dzia³ania (+)

1+5=

6-3=

2+3=

7-2=

4+3+1=

9-5=

17. Wykonaj dzia³ania(-)

18. W okienko wpisz rozwi¹zanie zadania.

Na podwórzu chodzi kwoka, tu 5 kurcz¹t, a tu 2. Ile kurcz¹t kwoka ma?

19.* Narysuj rysunek „ Dziewczynka i ch³opiec zbieraj¹ kwiatki
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Nazwij kolejno litery drukowane - ma³e

Nazwij kolejno litery drukowane - wielkie

Przeczytaj zdania.

Na stole za wazonem stoi kubek.

Tomek buduje domek.

Ala i Ola to lalki Agaty.
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Rozmowa kierowana:

1. Ile masz lat?

2. Gdzie mieszkasz? (podaj adres)

3. Jak maj¹ na imiê twoi rodzice?

4. Gdzie pracuj¹, co robi¹ twoi rodzice?

5. Powiedz kolejno dni tygodnia.

6. Wymieñ pory roku i powiedz coœ o nich.
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