
Natasza Iwanowna Szewczenko

Specyficzne potrzeby dziecka a
ciągłość działań edukacyjnych na
poziomie wychowania
przedszkolnego i nauczania
początkowego
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 2,
13-16

2007



Z TEORII 

 

   

EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE 2/2007 13 

 

 

Bibliografia: 

Dennison P., Dennison D., Kinezjologia Edukacyjna dla dzieci. Podstawowy podręcznik Kinezjologii 
Edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli dzieci w każdym wieku, Warszawa 2003. 

Grzywniak C., Kinezjologia Edukacyjna, Kraków 2006. 

Grzywniak C., Wykorzystanie ćwiczeń z Kinezjologii Edukacyjnej w nauczaniu zintegrowanym dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków 2002. 

Hannaford C., Zmyślne ruchy które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej, Warszawa 1998. 

Kinezjologia edukacyjna – wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauka i praktyka 
radosnego uczenia się, pod red. S. Masgutowej, W. Brejnaka, „Biuletyn Warszawskiego Oddz. 
Polskiego Towarzystwa Dysleksji”, Warszawa 2002, nr 1. 

Twórcza kinezjologia w praktyce. Propozycje dla każdego, pod red. J. Zwoleńskiej, Warszawa 2003. 

 

 

 

 

 

 

Natasza Iwanowna Szewczenko 
Akademia Podwyższania Kwalifikacji 
i Profesjonalnego Przygotowania Pracowników Oświaty, Moskwa 

SPECYFICZNE  POTRZEBY  DZIECKA 

A  CIĄGŁOŚĆ  DZIAŁAŃ  EDUKACYJNYCH 

NA  POZIOMIE  WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO 

I  NAUCZANIA  POCZĄTKOWEGO 

ziecko kończące edukację przedszkolną wymaga konsekwentnego i prze-
myślanego zespołu działań, zarówno ze strony rodziny, przedszkola, jak  
i środowiska szkolnego. Obecnie eksponuje się problem integralnego charakteru 

wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego zarówno w badaniach naukowych, 
jak i reformach oświatowych prowadzonych w różnych krajach1. Powszechnie uważa się, 
że konieczne jest uwzględnianie w procesie projektowania działań edukacyjnych  
– osiągnięć i doświadczeń dziecka uzyskanych w poprzednim etapie kształcenia, a także 
posiadanie orientacji na temat dalszych zamierzeń kierunków pracy dydaktyczno- 
-wychowawczych właściwych dla następnego etapu nauczania i wychowania. W świetle 
powyższego założenia kształcenie powinno stanowić komplementarny, zintegrowany, 
spójny system działań edukacyjnych – powiązanych z poprzednim i następnym etapem 
kształcenia. 

Powyższy problem z uwagi na specyfikę i charakterystyczne prawidłowości i właś-
ciwości dziecka nabiera szczególnego znaczenia w edukacji przedszkolnej i wczesno-

                                                 
1  A. Brzezińska, M. Burtowy, Psycho-pedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej, Poznań 1985, s. 33. 
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szkolnej. Każde z wymienionych środowisk wychowawczych (przedszkole, szkoła) od-
działuje na dziecko przez właściwe sobie treści, formy, metody i środki pracy peda-
gogicznej. Organizowanie spójnych i zintegrowanych poczynań ma szczególne znaczenie 
w przezwyciężaniu tzw. progu szkolnego i ułatwianiu adaptacji oraz dojrzałości 
(gotowości) szkolnej.  

Aktualne koncepcje kształcenia zmierzają do uznania wychowania przedszkolnego za 
pierwsze ogniwo systemu edukacyjnego oraz bezpośredniego powiązania go z nauczaniem 
początkowym2. Wyrazem tego jest objęcie dzieci 6-letnich obowiązkowym, rocznym 
oddziaływaniem dydaktyczno-wychowawczym, a także powiązanie treściowe podstaw 
programowych obu etapów edukacji. Celem podejmowanych wspólnych zabiegów jest 
wyrównanie szans szkolnych, tzw. startu szkolnego wszystkich dzieci, niezależnie  
od środowiska zamieszkania i statusu społeczno-ekonomicznego.  

Wyrazem integralnego ujmowania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest 
realizacja treści programowych obejmujących rozwijanie podstawowych kompetencji 
ucznia (czytania, pisania, komunikowania się, liczenia). Tak więc nauczanie w klasach I–III 
jest kontynuacją rozpoczętego już w przedszkolu systematycznego i wielostronnego 
rozwoju dziecka, pielęgnowania i rozwijania jego indywidualności, niepowtarzalności, 
kształtowania jego pozycji społecznej w grupie rówieśniczej i budowania systemu własnej 
wartości3.  

Proces ciągłości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych obejmuje zarówno 
środowisko przedszkolne, jak i szkolne – organizacja wzajemnej współpracy należy więc 
do zadań szkoły i przedszkola. Stąd też ważnym zadaniem nauczyciela klasy I jest 
rozpoznanie zasobu wiedzy i umiejętności opanowanych w przedszkolu i ich 
kontynuowanie w procesie edukacji wczesnoszkolnej. 

Wejście w nowe środowisko wychowawcze może być powodem pewnych zahamowań 
w rozwoju dziecka, gdyż narusza równowagę procesu rozwojowego przyczyniających się 
do powstania kryzysów rozwojowych. Nowe warunki środowiska szkolnego, zwłaszcza 
klasowo-lekcyjny system nauczania, naruszają stereotypy zachowania się dziecka. 
Atmosfera szkolna jest na ogół bardziej sztywna niż swobodna w warunkach przedszkola. 
Kryzysem takim może być przejście dziecka: 

– ze środowiska rodzinnego do przedszkola, 

– ze środowiska przedszkolnego do szkoły. 

Praca dydaktyczno-wychowawcza w okresie adaptacji wymaga stosownego przygoto-
wania do zmieniających się warunków i sytuacji, wiąże się z opracowaniem przemyślanego 
programu oddziaływań, doborem odpowiednich metod i środków działań dydaktycznych. 
Postuluje się także zbliżenie obu systemów poprzez pielęgnowanie wypracowanych 
dotychczas tradycji i sprawdzonych form oddziaływań na dziecko. 

Wyniki badań psychologicznych dowodzą, iż całość oddziaływań dydaktyczno- 
-wychowawczych przedszkola i szkoły podstawowej (klas I–III) uzasadniona jest szcze-
gólnymi charakterystycznymi prawidłowościami rozwoju człowieka. 

1. Przyjmuje się, że rozwój ten dokonuje się w wyniku integracji poszczególnych, nastę-
pujących po sobie etapów rozwojowych – tak, że każdy moment rozwojowy jest 

                                                 
2  K. Lubomirska, Przedszkole rzeczywistość i szansa, Warszawa 1997, s. 165. 
3  Tamże, s. 8. 
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równocześnie przygotowaniem do dalszego rozwoju, jak i konsekwencją dotych-
czasowego. 

2. Na danym etapie rozwojowym jednostka przejawia określone możliwości, uwarun-
kowane w pewnym stopniu wynikami zewnętrznymi (warunkami środowiska). 

3. Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego powinna polegać na tworzeniu 
optymalnych warunków do rozwoju różnych możliwości dziecka – wykorzystania do-
tychczasowych i przygotowania do dalszego rozwoju. Ze względu na różnice w tempie 
rozwoju poszczególnych dzieci konieczne jest ich indywidualne traktowanie, stosowne 
do osiągniętego poziomu rozwoju. 

4. Realizacja postulatu ciągłości procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu 
i klasach I–III wymaga określonego spójnego układu treści programowych, okreś-
lonych działań nauczyciela i ucznia. 

Tak więc ciągłość procesu edukacyjnego w przedszkolu i klasach I–III polega na takiej 
pracy edukacyjnej z dzieckiem, która jest kontynuacją, utrwaleniem tych wiadomości, 
umiejętności, nawyków, zachowań i kompetencji, które stanowiły treść procesu dy-
daktyczno-wychowawczego dotychczasowego etapu rozwojowego (edukacyjnego), a rów-
nocześnie stanowią podstawę przygotowania do dalszego rozwoju dziecka4. 

Powyższe założenie implikują następujące wskazania metodyczne i warunki zacho-
wania ciągłości: 

– konieczna jest znajomość prawidłowości rozwojowych na zbliżonych etapach kształ-
cenia, 

– cele i zadania realizowane na danym etapie edukacyjnym powinny być zgodne 
z dotychczasową wiedzą o rozwoju dziecka (jego prawidłowościami), 

– realizacja procesu edukacyjnego powinna opierać się na znajomości dotychczasowych 
wymogów w zakresie treści, metod i form, pracy (realizowanych na poprzednim etapie 
kształcenia). 

Problem ciągłości procesu dydaktyczno-wychowawczego można rozpatrywać w róż-
nych aspektach: 

– jako współdziałanie ze sobą różnych instytucji wychowawczych (rodzina, przedszkole, 
szkoła), 

– jako działanie w ramach danej instytucji, np.: przejście do kolejnych grup wiekowych 
w przedszkolu (od 3- do 6-latków), 

– jako realizacja kolejnych jednostek materiału, integracji treści programowych w danym 
roku szkolnym i poszczególnych latach następujących po sobie. 

Konieczne jest więc wspomaganie rozwoju umysłowego i emocjonalno-społecznego 
dziecka, co stanowi warunek wyrównywania jego szans edukacyjnych5. Wspomaganie 
rozwoju jest działaniem mającym na celu prawidłową, optymalną organizację procesu 
uczenia się, a przede wszystkim: 

– umożliwienie dzieciom wolniej rozwijającym się lepszego funkcjonowania w różnych 
sytuacjach życiowych; 

                                                 
4  I. Adamek, Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 1997, s. 9. 
5  E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, G. Grafowska, Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków 

w przedszkolach, klasach zero i placówkach integracyjnych, Warszawa 2003, s. 7.  
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– osiąganie harmonii wewnętrznej i optymalizowanie szans dla osób o nieharmonijnym 
rozwoju; 

– aktywizowanie szans rozwojowych i potencjału dzieci cechujących się prawidłowym 
rozwojem; 

– umożliwienie pełnego rozwijania indywidualnych zdolności, predyspozycji i możliwości 
poszczególnych dzieci, a w efekcie osiąganie przez nie sukcesów. 

W klasie dziecięcej funkcjonują osoby o bardzo zróżnicowanym poziomie rozwoju 
intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Tymczasem edukacja organizowana jest 
według jednego, przyjętego przez nauczycieli, schematu odnoszącego się przeważnie do 
przeciętnych, a nie indywidualnych możliwości dziecka: 

– wszystkie dzieci są zobowiązane opanować treści edukacyjne zawarte w wybranym 
przez nauczyciela programie; 

– wszystkie dzieci uczą się w takim samym tempie i w taki sam sposób; 

– wszystkie dzieci korzystają z tego samego podręcznika i jednakowych zeszytów 
ćwiczeń. 

W celu optymalizowania i aktywizowania (wspomagania) rozwoju psychoruchowego 
dziecka należy dążyć do spełnienia określonych warunków, w których przebiega proces 
uczenia się (edukacja) dziecka. Proces uczenia się należy dostosować do faktycznych 
możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka (proces ten powinien mieścić się w strefie 
najbliższego rozwoju). Wymaga to rozpoznania rzeczywistego poziomu rozwoju 
psychoruchowego, rozpoznania sfery najbliższego rozwoju i dostosowania do tego stopnia 
procesu uczenia się: 

 organizowanie procesu uczenia się wymaga przestrzegania i uwzględnienia prawidło-
wości rozwojowych dziecka (szczeble poprzednie rozwoju, szczebel aktualny rozwoju, 
stadia następne, kolejne); 

 wspomaganie rozwoju powinno obejmować szeroki zakres funkcjonowania dziecka 
i powinno dokonywać się systematycznie przez dłuższy okres (wspomaganie rozwoju 
nie powinno odbywać się w wąskim zakresie); 

 proces wspomagania rozwoju ma charakter działań intensywnych, dynamicznych 
i wymaga znacznego wysiłku zarówno ze strony dziecka, jak i osób dorosłych; 

 ważne znaczenie we wspomaganiu rozwoju ma podnosząca i wspierająca osobowość 
nauczyciela. Proces uczenia się powinien być dla dziecka atrakcyjny i opierać się na jego 
aktywizacji i działaniu oraz kreatywności. 

Natasza Iwanowna Szewczenko 
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