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ściąga dla rodziców 
dzieci w wieku 3-6 lat



I część dotyczy rozwoju emocjonalnego i społecznego, 

II część związana jest z rozwojem intelektualnym i fizycznym.

Jeśli jesteś rodzicem lub nauczycielem, to wiesz, że w procesie budowania relacji

z dzieckiem, jego wychowania, jego rozwoju bywają lepsze i gorsze dni, bywają

lepsze i gorsze okresy. 

Kiedy jest dobrze, to zwykle nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego tak jest 

i cieszymy się ze wspólnego bycia razem. 

Ale przychodzą okresy załamania, kiedy zachowanie naszej pociechy zmienia się

o 180 stopni. Czy masz tak, że zastanawiasz się, co zrobiłeś/zrobiłaś źle, albo czy

dane zachowanie Twojego dziecka mieści się jeszcze w normie, czy już od niej

odbiega? Ja tak mam, bo sama jestem mamą 😊. Jestem też psychologiem. 

Powiązawszy te dwie moje życiowe role, przygotowałam dla Ciebie – Droga

Mamo, Drogi Tato, Drogi Nauczycielu – tego e-booka. Nie ma tu jakichś moich

niebywałych odkryć. Są konkrety – opisane zmiany jakie zachodzą w zachowaniu

dziecka na przestrzeni lat, a dokładnie między 3 a 6 rokiem życia. Ze względów

praktycznych i za radą mam, które przeglądały go przed wydaniem, podzieliłam

e-book na 2 części:

Monika Iskierka-Mreńca 

Witaj!
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Zanim przejdę do szczegółów, na początek kilka ważnych uwag.
Proszę, nie pomijaj tej części e-booka, bo jest ona bardzo ważna!
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2.

3.

Pamiętaj, że każde dziecko jest indywidualnością, niepowtarzalnym
zbiorem cech. Nie ma dwóch dzieci, których rozwój przebiega
identycznie, zawsze w ten sam sposób. Jedno niektóre umiejętności
osiągnie wcześniej, inne nieco później, inne dłużej zatrzyma się na
jakimś etapie rozwoju, a przez inny przejdzie szybko. 

Aby poznać temperament swojego dziecka przyglądaj się swojemu
maluchowi, słuchaj go i obserwuj kolejne zmiany w jego rozwoju i jego
indywidualne metody radzenia sobie w otaczającym środowisku

Sposób, w jaki dzieci pokonują kolejne etapy rozwoju, zależy od
specyficznych cech ich osobowości. Każde dziecko ma swój własny
zestaw unikalnych cech temperamentu. Temperament wpływa na
sposób reagowania przez dziecko na różne wydarzenia i sytuacje. Jest
on w dużej mierze uwarunkowany genetycznie i jest w miarę stały. 
Z czasem mogą zmienić się sposoby ujawniania pewnych cech i pakiet
prezentowanych zachowań, ale sposób odbioru bodźców pozostaje
względnie stały.

Jednym z najważniejszych zadań rodzica jest poznać cechy
temperamentu swojego dziecka, zaakceptować je i dopasować się
wzajemnie do siebie. Gdy dziecko ma już 3 lata jego temperament jest
już na stałym elementem relacji rodzic-dziecko. Jego znajomość pozwala
przewidzieć w jaki sposób dziecko będzie sobie radziło z nowymi
doświadczeniami na kolejnych etapach rozwoju 
i jak będzie reagowało na wyzwania, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć.
Akceptacja tego sposobu radzenia sobie dziecka i wspieranie go, pomaga
w budowaniu poczucia własnej wartości dziecka. Próby jego zmiany nie
mają dużych szans na powodzenie, a są dla dziecka komunikatem „nie
akceptujemy cię takim, jakim jesteś”.
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5.

6.

Pomimo indywidualnych różnic można w rozwoju dziecka uchwycić
pewien rytm, w którym okresy względnie dobrej równowagi, kiedy
dziecko jest zadowolone, pewne siebie i łatwe we współżyciu,
przeplatają się z okresami nierównowagi, gdy dziecko buntuje się, miota
i jest trudne we współpracy. Tak to już jest, że „coś” musi się rozsypać,
żeby dziecko mogło wejść na wyższy poziom rozwoju. Świadomość tego
pozwala przygotować siebie i otoczenie na te trudniejsze momenty 
i towarzyszyć dziecku w tym okresie z mniejszą dozą niepokoju i większą
wyrozumiałością i cierpliwością.

Pamiętaj, że dziecko zachowuje się tak, jak umie najlepiej. Im gorsze jego
zachowanie, tym większe jego wołanie o pomoc z Twojej strony.

05

Rysunek pochodzi z książki 
Ilg F.L., Bates Ames L., Baker S.M. (2014). 
Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat.
Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy.
Sopot: GWP.

Rysunek 1: 
Okresy równowagi i nierównowagi w życiu dziecka
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Każdy etap rozwojowy ma jasne i ciemne strony.

Przedstawionych w tym opracowaniu charakterystyk dzieci w
poszczególnym wieku nie należy traktować jako bezwzględnych norm,
ale raczej jako pomoc w rozpoznaniu prawdopodobnego kierunku
rozwoju. Przedstawione tu cechy nie wyczerpują tematu rozwoju
dziecka.

Ważniejsze dla Ciebie jest rozpoznać rytm TWOJEGO dziecka oraz
przemienność okresów harmonii i dysharmonii, być przygotowanym na
to, że po ciszy często następuje burza i na odwrót, niż skupiać się na tym,
aby pasowało ono ściśle do jakiegoś schematu. 

7.

Etapy, przez które dziecko przechodzi w czasie swojego rozwoju, są
podobne dla wszystkich, ale tempo marszu dziecko wyznaczy sobie
samo. Nie martw się nadmiernie, jeśli twoje dziecko nie robi czegoś 
„w punkt”. Całkiem normalne jest, że Twoje dziecko mogło osiągnąć
pewien etap rozwoju trochę wcześniej lub osiągnie go później. Może też
być tak, że ogólnie ma na tyle łagodne usposobienie, że nawet w
najtrudniejszych okresach jest łatwe do opanowania albo z natury jest
tak żywiołowe, że trudno je opanować w każdym wieku. Może się
również zdarzyć tak, że na etapie nierównowagi tak dobrze zaspokajasz
potrzeby swojego dziecka, iż zachowuje się ono stosunkowo spokojnie.
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Wiek ten, to jeden z najbardziej burzliwych 

i dynamicznych okresów dojrzewania, czas

gwałtowanego rozwoju fizycznego, intelektualnego

społecznego i emocjonalnego. 

Dziecko jest żywiołowe, energiczne i ekspresyjne.

Prezentuje całym swoim zachowaniem szeroki

wachlarz uczuć o różnym natężeniu. 

Nie panuje jeszcze nad swoimi reakcjami, nie potrafi

ukrywać i tłumić emocji, działa pod ich wpływem.

Chociaż dzieci przyswajają różne normy społeczne, to

jednak nadal są niezdolne do wzięcia pod uwagę

pomysłów innych osób; uważają, że wszystko obraca

się wokół nich i ze względu na nich; wierzą, że świat

jest taki, jakim one go widzą (tzw. egocentryzm

dziecięcy). Jego myślenie jest silnie związane z

działaniem i konkretem, dlatego żeby mogło uczyć

się różnych czynności i poszerzać wiedzę należy mu

umożliwić działanie i doświadczanie.

Jakie jest dziecko w wieku 3-6 lat?
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Dziecko i jego niedojrzały układ nerwowy są pobudliwe, łatwo je wzbudzić.
Reakcje często są niewspółmierne do przyczyny i nawet błahy powód może
być przyczyną nagłego wybuchu dziecka. 
Uczucia szybko się zmieniają – w jednej chwili dziecko jest radosne, a za
chwilę płacze (tzw. labilność emocjonalna). 



  

dziecko jest niezdolne do wzięcia pod uwagę pomysłów
innych osób; uważa, że wszystko obraca się wokół niego i ze
względu na niego; wierzy, że świat jest taki, jakim ono go
widzi (jest to tzw. egocentryzm dziecięcy) 
dziecko działa pod wpływem emocji, nie potrafi ich
ukrywać i tłumić; błahy powód może być przyczyną
gwałtownych emocji; znajdują one szybkie ujście w
zachowaniu fizycznym (gesty, ruchy) i werbalnym (słowa,
krzyki); łatwo jest je wzbudzić; reakcje są niewspółmierne
do przyczyny; pobudliwość, łatwość ekspresji powodują
stan labilności emocjonalnej charakterystyczny dla dzieci
do 6 r.ż
zaczyna rozumieć zasady społeczne i przyswaja słownictwo
nazywające emocje 
coraz częściej przeżywa złożone emocje, takie jak wstyd,
poczucie winy, zakłopotanie, zazdrość 
pojawia się zabawa równoległa – dzieci bawią się obok
siebie, ale rzadko ze sobą; niekiedy obserwują się 

nadal obecne zabawy ruchowe i konstrukcyjne oraz
zabawa w „na niby”, czyli zabawa z użyciem wyobraźni-
przedmioty zaczynają reprezentować wszystko, co dziecko
zechce 
dziecko unika drobnych niebezpieczeństw, np. wie, że
może się oparzyć 

OGÓLNE PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU 
EMOCJONALNO - SPOŁECZNEGO DZIECKA 3-LETNIEGO: 

       i naśladują nawzajem, ale nie wchodzą w prawdziwe     
       interakcje, nie współdziałają 

 

 

ROZWÓJ 
EMOCJONALNY I SPOŁECZNY

NOTATKA
RODZICA
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jeśli chodzi do przedszkola, pod koniec dnia w przedszkolu może
doświadczyć „dezintegracji” - dziecko gromadzi przez cały dzień
różne frustracje, ogromny ładunek emocji, z którym nie umie
sobie poradzić; stres rozładowuje dopiero wtedy, gdy  znajdzie się
w strefie bezpieczeństwa, którą zapewniają  mu rodzice 

względnie spokojny czas
 3-latek jest stosunkowo uległy 
lubi brać, ale też dawać  
zaczyna się dzielić – przedmiotami i doświadczeniami
 wydaje się pogodzony ze światem 
na krótko się uspokaja 
nie jest już tak bardzo przywiązany do rytuałów, np. że
kąpiel wieczorna musi wyglądać zawsze według
określonego porządku 
czuje się stosunkowo bezpiecznie, jest w stanie zostać pod
opieką innej osoby niż mama, mając np. jakąś rzecz, która
się mu z nią kojarzy 
chętniej realizuje prośby i polecenia 
lubi zawierać przyjaźnie 
słowa takie jak: nowy, duży, niespodzianka, tajemnica,
pomóż, mógłbyś, zgadnij – motywują go do działania 

 
ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY 3-LATKA: 
 

 

zaczyna się bardziej burzliwy okres w życiu dziecka 
cechuje go duża niepewność, nierównowaga i zaburzenia
koordynacji 
zaburzenia koordynacji ruchowej (nawet u dziecka
wcześniej dobrze skoordynowanego) – potykanie,
przewracanie się, lęk wysokości
 zaburzenia sprawności rąk - trzęsące się ręce, drżące,
cienkie linie 
zaburzenia płynności języka – jąkanie, dysfluencja
polegająca na trudnościach z rozpoczynaniem wypowiedzi 
zaburzenia narządów zmysłu – oczy, uszy – np. zezowanie,
skargi dziecka, że słabo widzi lub słabo słyszy 
silnie manifestująca się potrzeba rozładowywania emocji,
np. poprzez mruganie powiekami, obgryzanie paznokci,
dłubanie w nosie, tiki twarzy i innych części ciała,
masturbacja, ssanie palca 

ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY 3,5-LATKA:
 

 

 

  

NOTATKA
RODZICA
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kłopoty w stosunkach z innymi ludźmi – częsty płacz,
pojękiwania, pytania w stylu czy mnie kochasz?; 
wymagania w stosunku do starszych typu: nie patrz,  nie
mów, nie śmiej się 
żądanie, aby cała uwaga była skupiona na nim
zazdrość 
w relacjach koleżeńskich – raz nieśmiały, raz zbyt
bezpośredni 
żywa wyobraźnia, stwarzanie sobie wyimaginowanego
towarzysza 
3,5-latek doświadcza fali agresywnych uczuć; agresja
skierowana jest przede wszystkim na innych 
przejawem trudności z poradzeniem sobie z własną złością,
są lęki i koszmary senne (jeszcze nie tak pełne treści jak 

dominują głównie wizualne (maski, czarownicy, potwory), 

nadal może być obecny lęk separacyjny, związany 

       u 4-lataka) 

       a także ciemność, zwierzęta, włamywacze 

       z rozdzieleniem z rodzicem (np. w sytuacji wyjścia  
       rodziców do pracy, na przyjęcie), ale już mniej silny niż 
       we wcześniejszych okresach życia 
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coraz bardziej samodzielny w zakresie samoobsługi 
wzrasta nieco zdolność do samokontroli (zwłaszcza w II
połowie), chociaż w zachowaniu nadal dominuje labilność
emocjonalna (szybka zmiana odczuwanych emocji i
gwałtowne ich okazywanie) oraz egocentryzm dziecięcy
(postrzegania świata z własnej perspektywy), ale w
mniejszym stopniu niż u 3-latka 
głębiej przeżywa takie emocje, jak wstyd, zakłopotanie,
zazdrość, duma 
dysponuje coraz większym zasobem słów do nazywania
emocji swoich i innych 
występuje przed innymi, chce się popisać
 początki kształtowania się sumienia, coraz bardziej
przejmuje się tym, co właściwe, a co niewłaściwe, co dobre,
a co złe; 
poczucie własnej siły, korzyści z bycia starszym, rozdarcie
pomiędzy poczuciem zależności 
 a napędzającym je pragnieniem panowania nad 
 otoczeniem; coraz częściej odczuwany gniew spychany 
 w podświadomość, staje się źródłem nowych lęków, 
 fantazji, koszmarów sennych
powracają lęki słuchowe, zwłaszcza odgłosy silników, 
 a także lęki przed ciemnością, dzikimi zwierzętami, 
 wyjściem matki, zwłaszcza wieczorem 

OGÓLNE PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU 
EMOCJONALNO - SPOŁECZNEGO DZIECKA 4-LETNIEGO: 
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zaczyna uczestniczyć w grach z regułami i zabawach
tematycznych, czyli w zabawach w role, np. potrafi się
bawić w sklep, w chowanego, w dom; dzieci przyjmują role i
odtwarzają zaobserwowane czynności życiowe i czynności
dorosłych 
pojawia się zabawa uspołeczniona w jej prostszej postaci -
zabawy wspólnej – dzieci bawią się razem, wymieniają się
uwagami, pożyczają sobie zabawki, ale zabawa nie jest
zorganizowana oprac. 
brak jest podziału na role, każde dziecko bawi się według
własnego pomysłu 
dostrzega różnice między byciem chłopcem  

stabilność płci – dziecko zaczyna rozumieć, że człowiek ma
płeć przepisaną na całe życie; interesuje się swoimi
narządami płciowymi, lubi ich dotykać

       a dziewczynką; jest zaciekawiony różnicami 
       w wyglądzie genitaliów; zaczynają się wstydzić 

 

mówi się o nich, że są nie do opanowania – w każdym
rodzaju aktywności
są bardzo ruchliwe; biją, kopią, rzucają kamieniami, niszczą
przedmioty, uciekają 
nie do opanowania emocjonalnie – głośny śmiech, na
przemian z napadami złości, teksty do rodziców typu
„Strasznie mnie wkurzasz!”; ataki wściekłości wobec
nieustępliwej rzeczywistości, norm i zasad
 wulgarne wyrażenia wchodzą w zasób normalnego
słownika 
uwielbia przeciwstawiać się poleceniom rodziców; jest
oporny; przeklina, prowokuje, sprawdza, na ile mu wolno
rozwój wyobraźni, wymyśleni towarzysze zabaw, historie
opowiadane w rażącej sprzeczności z faktami (granica
między fikcją a rzeczywistością u 4-latka jest bardzo cienka);
fantazje, myślenie magiczne
lęki i koszmary senne 
kłamstwa na porządku dziennym 
mogą zdarzyć się kradzieże

ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY 4-LATKA: 
 

 

stara się rozdzielić rzeczywistość od wyobrażeń; często pyta:
„Czy to istnieje naprawdę?” 

ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY 4,5-LATKA: 
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są nieco bardziej konsekwentne, gdy się za coś zabierają, robią to
z większym uporem i nie wymagają takiego doglądania 
lubią dyskutować 
interesują się szczegółami, mają pragnienie realizmu, żądają
podania szczegółów, np. na temat śmierci 
lepiej nad sobą panują, ale nadal podlegają wpływowi
gwałtownych uczuć 
agresję fizyczną zaczynają zastępować słowną
zaczyna pojawiać się zdolność do reakcji odroczonych 

rozwijają wiele ze swoich zdolności 
potrafią długo rysować, interesują się literami cyframi  pomagają
w prostych pracach domowych 
stopniowo pojawia się zdolność rozumienia i respektowania
zasad społecznych obwiązujących w grupie 
 prosi o pozwolenie, gdy np. chce się pobawić zabawką innego
dziecka 
kształtuje się umiejętność wspólnego współdziałania 

okres gwałtownego rozwoju intelektualnego 
wiele dzieci nadrabia w tym czasie pewne opóźnienia, zwłaszcza
chłopcy z opóźnieniami motorycznymi 

       i umiejętność kontrolowania swoich ekspresji (zaczyna   
       kontrolować wybuchy złości i żalu, potrafi czekać na 
       swoją kolej) 

       w grupie np. wspólnie z rówieśnikami buduje 
       z klocków

       i językowymi

 

czas równowagi 
wydaje się stabilne i dobrze przystosowane, można na nim
polegać 
coraz lepiej radzi sobie z panowaniem nad własnymi emocjami;
rozumie, kiedy i jakie emocje może ujawniać
ich sprzeciwy są mniej gwałtowne, okazują większą skłonność do
negocjacji niż do awantur 
są przyjacielskie, pozytywnie nastawione do innych ludzi 
chętnie pomagają w domu 
formują się początki sumienia; 5-latki są świadome, że ich
działania mają wpływ na nie tylko na reakcje innych osób, ale
również na ich uczucia, w ten sposób kształtuje się
odpowiedzialność za własne czyny 
zwiększa się świadomość pewnych uczuć np. porażki, pojawia się
skłonność do porównywania się z innymi, 
lubią przebywać w domowym otoczeniu 
matka jest nadal w centrum świata, lubią przebywać blisko niej 
wzrasta znaczenie innych osób niż rodzice 
ma ulubionego kolegę, koleżankę 

OGÓLNE PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU 
EMOCJONALNO - SPOŁECZNEGO DZIECKA 5-LETNIEGO: 
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pojawia się zdolność do zabaw tematycznych (zabawy w „coś”,
np. w dom, sklep, lub zabawy w „kogoś”,np. w policjantów, w
strażaków), zabawa jest rozbudowana i zorganizowana w ciąg
zdarzeń 
używa adekwatnie zwrotów grzecznościowych typu proszę,
dziękuję, przepraszam 
coraz lepiej odróżniają fikcję od rzeczywistości, próbują tego, do
czego są zdolne 
ale nadal mogą pojawiać się takie zachowania, jak kłamstwa czy
kradzieże 
zmniejsza się częstotliwość i nasilenie lęków; przeważnie
wizualne, ciemność, konkretne przyziemne obawy, np. o
potłuczenie się przy upadku, pogryzienie przez psa itp. 
pojawia się stałość płci – dziecko rozumie, że nawet gdy, np.
dziewczynka się przebierze się za chłopca, to nie przestanie być
dziewczynką 
chętnie eksponuje swoje ciało, porównuje je z innymi, zaczyna się
interesować tym, dlaczego są dwie płcie 

może pojawić się masturbacja
       i jakie są tego skutki 
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zachowaniem przypomina zachowanie 2,5-latka 
wiek ekspansji i rozwoju 
podlega gwałtownym emocjom; jest rozdzierane przez
skrajności; emocje nadal są często chwiejne – dzieci łatwo
przechodzą z jednego skrajnego stanu do drugiego, np. od
radości do złości z błahego (w odczuciu dorosłego) powodu 
pragną obu i trudno im wybierać między dwoma
możliwościami 
coraz większe zróżnicowanie emocji pod względem treści 
wymagają od innych i w swoich żądaniach są nieustępliwe – to
inni muszą się dostosować; chcą być w centrum
zainteresowania (egocentryzm dziecięcy) 
trudno im pogodzić się z krytyką, własną winą i karą 
one muszą być w porządku, chwalone, najlepsze, muszą
wygrywać, inni muszą się podporządkować 
oszukują, żeby wygrać  
mogą zdarzyć się drobne kradzieże – moje jest bardzo ważne,
twoje się nie liczy 
nie zawsze mówią prawdę, zwłaszcza jeśli chcemy je skłonić
do przyznania się do winy; wyprą się wszystkiego
automatycznie odpowiada „nie”, dyskutuje i kłóci się 

OGÓLNE PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU EMOCJONALNO-
SPOŁECZNEGO DZIECKA 6-LETNIEGO (czasem również 5,5-
letniego): 
 

       z rodzicami 
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DzieckoDziecko  
6-letnie6-letnie

ROZWÓJ 
EMOCJONALNY I SPOŁECZNY

NOTATKA
RODZICA



  

może mieć kłopot ze współdziałaniem z rówieśnikami ze
względu na potrzebę zwyciężania i rywalizacji. 
matka nie zajmuje już centralnego miejsca; wzrasta znaczenie
innych osób niż rodzice 
nawiązują kontakty z rówieśnikami, przyjaźnią się  z osobami
tej samej płci, mają swojego ulubionego kolegę/koleżankę 
zabawa uspołeczniona, w bardziej dojrzałej formie, czyli
zabawa zespołowa - dziecko bawi się w grupie
zorganizowanej, są wyznaczane wspólne cele zabawy,
podzielone są czynności i role; pełna zdolność do zbaw
tematycznych (w role), zabawa jest rozbudowana  i
zorganizowana w ciąg zdarzeń 
lubią gry oparte na współzawodnictwie 
hałaśliwe 
coraz lepiej rozumieją, czym jest stałość płci; interesuje się
swoim ciałem, lubi mu się przyglądać, dotykać różnych jego
części; zaczynają je intrygować zabawy o podtekście
erotycznym, np. w mamę, tatę, w doktora, polegające m.in. na
wzajemnym oglądaniu swoich narządów płciowych,
dotykaniu ich, naśladowaniu intymnych zachowań dorosłych 
ponownie nasilają się różne lęki, wywołanych przede
wszystkim przez nagłe bodźce dźwiękowe, np. dzwonek do
drzwi, telefon, nieprzyjemny sposób mówienia, odgłosy
wydawane przez ptaki i owady; lęki przed światem
nadprzyrodzonym- wiedźmy, duchy, potwory; lęk, że ktoś
chowa się pod łóżkiem; obawa przed żywiołami – ogień, woda,
grzmot, błyskawice; dziecko boi się zasypiać, kiedy jest samo
w pokoju; boi się zostać samo w domu; lęki przestrzenne –
dziecko boi się, że się zgubi; obawa, że mamy nie będzie w
domu, kiedy dziecko wróci, że coś jej się stanie, że może
umrzeć; dzielnie znosi duże rany, ale boi się drzazg, drobnych
skaleczeń, widoku krwi z nosa 
kiedy sprawy idą po ich myśli – ciepłe, entuzjastyczne, gorliwe,
gotowe do pomocy 
zachwycają wigorem, energią gotowością poznawania
nowych rzeczy 
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Mam nadzieję, że jesteś spokojniejsza / spokojniejszy po przeczytaniu

części I dotyczącej rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku 

3-6 lat. Jeśli jeszcze jej nie przeczytałaś/przeczytałeś, zachęcam do

przeczytania przynajmniej WSTĘPU DO CZĘŚCI I TEGO E-BOOKA zanim

przejdziesz dalej. 

Również w odniesieniu do rozwoju ruchowego i intelektualnego warto

podkreślić, że nie wszystkie dzieci rozwijają się w równym tempie.

Pamiętaj, że każde dziecko jest indywidualnością, niepowtarzalnym

zbiorem cech. Nie ma dwóch dzieci, których rozwój przebiega

identycznie, zawsze w ten sam sposób. Jedno niektóre umiejętności

osiągnie wcześniej, inne nieco później, inne dłużej zatrzyma się na

jakimś etapie rozwoju, a przez inny przejdzie szybko. 

Rozwój ruchowy i intelektualny jest również mocno uzależniony od

doświadczeń, które dostarczamy dziecku i na które dziecku pozwalamy.

Na przykład dziecko, które nie miało do tej pory styczności z puzzlami,

mając 6 lat, nie poradzi sobie z układanką składającą się z 60

elementów; dziecko, które nie miało okazji rozmawiać z dorosłymi,

zdawać im pytań i słuchać ich odpowiedzi, będzie miało ubogi zasób

słów itd. 

To, co jest również istotne to fakt, że poszczególne sfery rozwoju nie

rozwijają się w izolacji od siebie, ale rozwój jednych w różnym stopniu

warunkuje rozwój drugich (np. rozwój myślenia trudno oddzielić od

rozwoju mowy, która umożliwia przejście na etap myślenia

symbolicznego i tworzenia pojęć). 
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Jeśli coś w rozwoju Twojego dziecka Cię niepokoi koniecznie skonsultuj

się z psychologiem. Porozmawiaj również z wychowawcą swojego

dziecka i zapytaj, jak dziecko radzi sobie w przedszkolu. 

Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje tematu związanego z rozwojem

ruchowym i intelektualnym dziecka w wieku 3-6 lat, ponieważ okres

przedszkolny to okres gwałtownego rozwoju, zwłaszcza intelektualnego

dziecka. 

Zanim przejdę do charakterystyki rozwoju ruchowego i intelektualnego

dzieci przedszkolnych, chciałam wprowadzić Cię w terminologię

psychologiczno-pedagogiczną, która nie zawsze jest jasna i oczywista. 

Mogłabym próbować unikać pewnych sformułowań i niektóre aspekty

rozwoju przedstawiać opisowo, ale myślę, że wartość tego e-booka

będzie większa, jeśli poznasz te terminy. Może kiedyś będziesz mieć 

w ręku opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej i łatwiej będzie

Ci wtedy zrozumieć, co w niej zostało napisane. Łatwiej porozumiesz się

również z wychowawcą czy nauczycielem Twojego dziecka. 

Postaram się napisać Ci w kilku zdaniach ogólne kierunki rozwoju

poszczególnych sfer. 
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– trwa ono od 2 do 7 roku życia. W tym okresie

dziecko nie potrafi jeszcze dokonywać operacji

logicznych. Myślenie jest związane z konkretnym

celem i działaniem; jest ono podporządkowane

zadaniom praktycznym i przejawia się w

rozwiązywaniu problemów podczas codziennych

sytuacji, zabaw, ćwiczeń.  

Dzieci są niezdolne do rozróżniania świata fizycznego

i psychicznego i przypisują przedmiotom

nieożywionym właściwości psychiczne (np. chmury

zakrywają słońce celowo, bo powinny iść spać) (jest to

tzw. myślenie animistyczne). W wieku przedszkolnym

stopniowo poszerza się zakres myślenia opartego na

wyobrażeniach. Wraz z rozwojem mowy dziecko

zaczyna się posługiwać symbolami słownymi. 

MYŚLENIE PRZEDOPERACYJNE
(KONKRETNO-WYOBRAŻENIOWE)
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Dzieci w wieku przedszkolnym, żeby się rozwijać, muszą manipulować,
dotykać, doświadczać, widzieć. Charakterystyczny dla tego okresu jest
egocentryzm, czyli widzenie świata tylko z własnej perspektywy. 



Aktywność ruchowa stanowi bazę dla wszystkich innych obszarów

rozwoju. 

Okres przedszkolny to „złoty wiek motoryczności”, nazywany tak ze

względu na wszechstronność i tempo rozwoju. Dzieci doskonalą

swe ruchy w zakresie postawy, równowagi i lokomocji. Proste ruchy

łączone są w złożone kombinacje ruchowe. 

Do podstawowych sprawności z zakresu motoryki dużej należą

chód, bieg, skoki, wspinanie się. Rozwija się również równowaga.

Sprawność motoryczna musi zostać wyćwiczona - im więcej okazji

do jej ćwiczenia, tym lepiej. Zaczynamy od ruchów dużych,

rozmachowych, przechodząc stopniowo do mniejszych, bardziej

precyzyjnych.

MOTORYKA DUŻA 
= ogólna sprawność ruchowa 
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Schematy ruchowe w obrębie sprawności rąk również kształtują się

od ruchów dużych, rozmachowych, do ruchów małych w obrębie

dłoni i palców. 

Wraz z wiekiem powinna wzrastać precyzja ruchów i szybkość

wykonywania czynności. 

Prawidłowy uchwyt przyboru do pisania – dziecko powinno trzymać

ołówek dwoma palcami kciukiem i palcem wskazującym i opierać

go o palec środkowy. 

Ważne jest ćwiczenie prawidłowego kierunku pisania: pionowe

kreski rysujemy od góry do dołu; kreski poziome od lewej do

prawej; kółka przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Pozwala to

później na prawidłowe łączenie liter ze sobą. 

MOTORYKA MAŁA 
(sprawność manualna,

grafomotoryczna) = sprawność rąk
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– jest to zdolność do rozpoznawania i różnicowania bodźców

wzrokowych znajdujących się w polu naszego widzenia oraz ich

interpretowania w odniesieniu do wcześniejszych doświadczeń.

Percepcji wzrokowej nie bada okulista, który zajmuje się badaniem

wad i chorób oczu, ponieważ interpretacja bodźców dokonuje się 

w mózgu. 

Spostrzeganie na początku ma charakter całościowy i z biegiem

czasu staje się ono coraz bardziej precyzyjne. Dziecko zaczyna

spostrzegać oprócz charakterystycznych cech (ogólnego kształtu,

barwy czy wielkości), także inne elementy będące częścią składową

danego przedmiotu. 

PERCEPCJA
SPOSTRZEGANIE WZROKOWE 
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słuch fizyczny – wrażliwość na odbiór dźwięków, ostrość

słyszenia; 

słuch muzyczny – różnicowanie bodźców dźwiękowych pod

względem tempa, rytmu, wysokości dźwięku; 

słuch fonematyczny – zdolność do wyodrębniania 

to zdolność polegająca na dostrzeganiu i rozpoznawaniu oraz

zapamiętywaniu dźwięków z otoczenia. 

Percepcja słuchowa obejmuje

      i identyfikowania dźwięków mowy takich jak akcent, intonacja,  

      tempo mówienia oraz różnicowania podstawowych jednostek 

      języka czyli fonemów oraz dokonywania analizy i syntezy   

      głoskowej i sylabowej wyrazów. 

Słuch fonematyczny decyduje o tym, jak dziecko będzie radziło

sobie z czytaniem i pisaniem.

PERCEPCJA
SPOSTRZEGANIE SŁUCHOWE
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Od około 3-4 miesiąca życia dziecko próbuje skupić na sobie

uwagę dorosłego m.in. poprzez wydawanie skierowanych do

niego dźwięków – najpierw są to głównie dźwięki

samogłoskowe (aaa, eee) lub też specyficzne dźwięki

przypominające gruchanie gołębia (tzw. głużenie). 

Około 6 miesiąca życia pojawia się gaworzenie, czyli

produkowanie sylab i ciągów sylab (bababa, dadada) –

początkowo jest ono przypadkowe, a z czasem staje się coraz

bardziej celowe. 

Potem około 9 miesiąca życia dziecko zaczyna wysyłać

komunikaty poprzez łączenie dźwięków z gestami i

odpowiednim nakierowaniem wzroku, porozumiewanie się z

otoczeniem staje się coraz bardziej świadome i celowe: wie, co

chce przekazać, i oczekuje konkretnych rezultatów. 

Zazwyczaj około pierwszego roku życia, pojawiają się pierwsze

wyrazy w postaci jednej lub dwóch sylab (np. mama, tata, dom),

które oznaczają już dla dziecka jakąś osobę czy przedmiot. Na

początku tych wyrazów jest niewiele i mogą być one

wymawiane w specyficzny sposób; również znaczenie

przypisywane przez dziecko wypowiadanym słowom może

odbiegać od znaczenia, które tym słowom nadają dorośli.

Roczne dziecko rozumie już bardzo wiele komunikatów

językowych. 

Funkcja mowy kształtuje się od urodzenia, jeszcze w czasie kiedy

dziecko nie posługuje się językiem. 

MOWA
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Przed ukończeniem przez dziecko 2 lat obserwujemy

gwałtowny wzrost liczby wypowiadanych słów. Pojawiają się też

pierwsze wypowiedzi dwuwyrazowe, np. mama tu; baba tam,

kotek śpi itp. 

W 3 roku życia pojawiają się też złożone trzy-, cztero-, a potem i

pięciowyrazowe zdania. Dziecko zaczyna zadawać pytania,

najpierw co to jest? gdzie jest? co robi?, później także

rozpoczynające się od kiedy lub dlaczego. Artykulacja dwu- i

trzylatka może odbiegać od sposobu wymawiania głosek przez

dorosłych. 

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat tworzą dłuższe, bardziej

skomplikowane zdania i zadają mnóstwo pytań, o czym więcej

poniżej. Ich słownik stale się wzbogaca.

Większość dzieci w okolicach 18 miesiąca życia wymawia około 50

słów, czasem brzmiących inaczej niż ich odpowiedniki w mowie

dorosłych. 
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Dzieci klasyfikują przedmioty, czyli grupują elementy według

wspólnych kryteriów, już od najmłodszych lat. 

Rozwój tej funkcji ma swój określony rytm najpierw dziecko

wyodrębnia obiekty ze względu na to, do kogo należą i zgodnie 

z kryterium emocjonalnym (małe dzieci, przed okresem

przedszkolnym, 3-latki); następnie tworzy pary podobne (w połowie

4 roku życia) i pary funkcyjne (najczęściej dzieci pod koniec 4 roku

życia). W 5 roku życia dzieci tworzą minihistoryjki i łańcuszki. 

Kolejny etap to kolekcje z kartą centralną i bez karty centralnej

(niektóre 5-latki oraz dzieci 6- i 7-letnie). 

Opis sposobów klasyfikowania wraz z przykładami znajduje się 

w tabelce. 

KLASYFIKACJA
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Koncentracja uwagi to umiejętność skupienia się na tym, co

robimy. 

U małych dzieci mamy do czynienia z uwagą mimowolną. Oznacza

to, że uwagę dziecka, niezależnie od jego woli, przyciągają nowe,

nagłe, silne i interesujące bodźce, np. głośny dźwięk, kolorowy

obrazek lub poruszający się przedmiot. 

Od okresu przedszkolnego, przez wiek szkolny, powoli kształtuje się

uwaga dowolna, czyli taka, którą możemy kierować z własnej woli,

w określonym celu, dostrzegać i robić to co istotne w danym

momencie, np. wysłuchać polecenia i wykonać zadanie. Wydłuża

się również czas skupienia jego uwagi. 

Dzieci do 3 roku życia potrafią skupić się na zabawie przeciętnie ok.

5 – 15 minut; 3- i 4-latki są w stanie zająć się zabawą przeciętnie ok.

20 minut, podczas zajęć przedszkolnych skupione są w przybliżeniu

przez 10 minut. Dzieci w wieku 5-6 lat wykorzystują swoją uwagę

dowolną podczas zajęć przez ok. 20 minut, a ich zabawa w

skupieniu może trwać nawet 40 minut. Dzieci mają małą

podzielność uwagi, czyli nie są w stanie koncentrować się na kilku

czynnościach czy komunikatach jednocześnie. 

Za to przerzutność ich uwagi jest duża – łatwo przenoszą swoje

skupienie z jednego obiektu na drugi. Telewizor, tablet, telefon

komórkowy wpływają niekorzystnie na proces kształtowania uwagi

dowolnej, dlatego u małych dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym

kontrolować czas spędzany przez nasze pociechy na tych

urządzeniach.

UWAGA
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3 latek jest bardziej
sprawny fizycznie 
sprawnie chodzi i biega po
równej powierzchni 
pewnie trzyma przedmioty
w czasie chodzenia – ręce
nie są potrzebne do
stabilizacji ciała 
stoi 2-3 sek na jednej
nodze  
rzuca, kopie i próbuje
łapać piłkę – potrafi złapać
piłkę, gdy rzucamy mu ją
prosto w ręce, bez
wykonania dodatkowego
ruchu, np. kroku w przód;
dzieci łapią dużą piłkę za
pomocą rąk wyciągniętych
sztywno przed siebie i
łapiąc ją, przyciskają ją do
piersi 
jeździ na trójkołowym
rowerku i hulajnodze

MOTORYKA DUŻA 
– ogólna sprawność ruchowa: 
 

 

3 latek jest bardziej
sprawny fizycznie
sprawnie chodzi i biega po
równej powierzchni 
pewnie trzyma przedmioty
w czasie chodzenia – ręce
nie są potrzebne do
stabilizacji ciała
stoi 2-3 sek na jednej
nodze
rzuca, kopie i próbuje
łapać piłkę – potrafi złapać
piłkę, gdy rzucamy mu ją
prosto w ręce, bez
wykonania dodatkowego
ruchu, np. kroku w przód;
dzieci łapią dużą piłkę za
pomocą rąk wyciągniętych
sztywno przed siebie i
łapiąc ją, przyciskają ją do
piersi
jeździ na trójkołowym
rowerku i hulajnodze 

MOTORYKA DUŻA 
– ogólna sprawność ruchowa: 
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potrafi wspinać się na
meble i niskie przyrządy
do zabawy, np. małą
drabinkę i schodzić z nich 
wchodzi i schodzi po
schodach krokiem
dostawnym, trzyma się
poręczy

potrafi narysować linie
pionowe, poziome i koło
na podstawie wzoru 
buduje wieżę z 8
elementów 
potrafi odwzorować proste
konstrukcje z klocków, np.
pociąg, mostek, ścianę
jest coraz bardziej
samodzielne w zakresie
samoobsługi – umie się
rozebrać i założyć niektóre
części garderoby, np.
majtki, spodnie 
posługuje się łyżką,
widelcem i kubkiem 
samodzielnie wykonuje
podstawowe czynności
higieniczne – korzystanie z
toalety, umycie rąk i
twarzy, wytarcie się
ręcznikiem 
potrafi nawlekać duże
korale na sztywną linkę 
rysuje postać ludzką w
formie głowonogów 
może jeszcze
nieprawidłowo trzymać
ołówek 
potrafi narysować koło,
krzyż według wzoru

 
MOTORYKA MAŁA 
– sprawność rąk: 
 

 
 
 
 
 
 

potrafi wspinać się na
meble i niskie przyrządy
do zabawy, np. mała
drabinkę i schodzić z nich
wchodzi i schodzi po
schodach krokiem
dostawnym, trzyma się
poręczy

na początku 3-latek
formułuje proste frazy
składające się z
rzeczownika i czasownika,
z czasem nabiera
umiejętności tworzenia
zdania złożonego z kilku
słów
powiększył się zasób słów,
3-latek wychwytuje słowa
kluczowe dla podjęcia
działania, szybko uczy się
nowych słów; uwielbia
nowe słowa
zwiększa się sprawność
językowa i zdolność
rozumienia innych 
w wypowiedziach obecne
są jeszcze błędy
gramatyczne, uproszczone
wyrazy, zastępowanie
głosek innym
 naśladuje sposób
mówienia dorosłych – jak
się rozkładają akcenty i
modulują głos
lubi słuchać książek,
opowiadań i sam próbuje
opowiadać

 
Znacznie wzrosły jego
możliwości posługiwania się
JĘZYKIEM: 
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wypowiada poprawnie
wszystkie samogłoski oraz
większość spółgłosek
(głoski s,z,c,dz,c wymawia
często jako ś, ź, ć, dź;
głoskę r często zastępuje
głoską l)
jednak to, że umiejętność
komunikowania się, jest
jeszcze ograniczona, budzi
frustrację, która często
powoduje jąkanie się,
zacinanie, a nawet napady
wściekłości 
wiele 3-latków przechodzi
fazę jąkania się czy
dysfluencji (polegającej na
trudnościach z
rozpoczynaniem
wypowiedzi) – sama mija 
nie potrafi odczytać
godziny na zegarze, ale
zna już słownictwo
odnoszące się do relacji
czasowych. Powtarzalny
rozkład dnia ułatwia mu
oswojenie się z
określeniami dotyczącymi
czasu. Pora na drzemkę,
pora na kolację, pora na
kąpiel, pora iść spać – to
godziny na zegarze 3-latka

 

 
ruch i poczucie przestrzeni
są u 3-latka ze sobą ściśle
związane – aby się
zorientować w przestrzeni,
3- latek musi działać 

ORIENTACJA
PRZESTRZENNA: 
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wiedza o przestrzeni jest
zorganizowana wokół
tego, czego dziecko może
dosięgnąć bądź nie, albo
co znajduje się w zasięgu
jego wzroku lub za
najbliższym rogiem 
posługuje się językiem,
żeby zaplanować, jak
wykorzystać swe ciało,
gdzie umieścić go w
przestrzeni, tak aby mogło
dojść do miejsca, które
sobie upatrzył, np. kiedy
wspina się na zjeżdżalnię,
mówi do siebie „do góry,
do góry, do góry” 
rozumie wyrażenia przód-
tył; do góry-na dół; w bok;
różnicuje odległość
dalekoblisko, wysoko-nisko 
rozumie znaczenie
przyimków w, do, na, pod i
zaczyna je stosować w
praktyce

układa obrazki z części – 2-
3 elem. 
grupuje przedmioty wg 1
cechy, np. według koloru 
potrafi dopasować kształty
do otworów, konturów
 wskazuje i nazywa
poszczególne części ciała 

rozpoznaje głosy i dźwięki
wydawane przez różne
zwierzęta, instrumenty i
niektóre pojazdy 

 
SPOSTRZEGANIE
WZROKOWE: 
 

 
SPOSTRZEGANIE
SŁUCHOWE: 
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potrafi pokazać skąd
pochodzi głos 
powtarza ze słuchu ciąg 3-
4 liczb i krótkie zdanie, np.
Ala ma kota. 
nazywa przedmioty na
obrazkach 

grupuje przedmioty
najczęściej kierując się
kryterium emocjonalnym:
lubię-nie lubię, miłe-
niemiłe 
próbuje łączyć po dwa
przedmioty tego samego
rodzaju na zasadzie
podobieństwa (takie
same): auto-auto lub
jednoczesne ich
występowanie w
codziennych sytuacjach
np. szalik i czapka  
próbuje segregować
przedmioty ze względu na
1 cechę, np. wielkość
(małe-duże) lub kolor (tu
żółte, tu niebieskie)

rozumie, że aby policzyć,
należy rytmicznie
wskazywać i wypowiadać
konkretne słowa 
ma jednak trudności w
skoordynowaniu
wskazywania z
mówieniem 
 wylicza poprawnie dwa-
trzy znane mu liczebniki,
resztę używa przypadkowo

 
MYŚLENIE – KLASYFIKACJA: 
 

 
MYŚLENIE MATEMATYCZNE: 
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wchodzi i schodzi po
schodach krokiem
naprzemiennym, nie
trzymając się poręczy 
 potrafi kopać i rzucać
piłkę 
 łapie piłkę
przedramionami,
dociskając do siebie 
umie trafić piłką do kosza z
odległości ok. 1,5 metra 
 potrafi pedałować w
pojazdach na pedały
(rower, samochodzik) i
kierować nimi 
potrafi przeskoczyć
przeszkodę o wysokości
20-25 cm 
potrafi stać na 1 nodze z
otwartymi oczami ok. 15
sek. 
potrafi skakać w różnych
kierunkach – przód, tył,
bok 
 potrafi przeskakiwać z
jednej nogi na drugą 

MOTORYKA DUŻA 
– ogólna sprawność ruchowa: 
 

 
 
 
 
 
 

w myśleniu nadal
dominuje rozumowanie
konkretno-wyobrażeniowe
(rozumowanie
podporządkowane jest
zadaniom praktycznym,
konkretnym działaniom,
ujawnia się w
rozwiązywaniu problemów
podczas zabaw i
codziennych zajęć)

buduje zdania rozwinięte i
złożone 
zadaje bardzo dużo pytań,
zwłaszcza dlaczego? i po
co?
opowiada, co widzi na
obrazku, wyliczając osoby,
przedmioty itp. , a także
pojedynczym
czasownikiem lub prostym
zdaniem określa, co dzieje
się na obrazku 

OGÓLNE PRAWIDŁOWOŚCI
ROZWOJU POZNAWCZEGO
DZIECKA 4-LETNIEGO: 
 

 
 
JĘZYK/MOWA: 
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kredki i ołówki trzyma
między kciukiem a palcem
wskazującym i środkowym 
rysuje prosty schemat
człowieka (pojawia się
tułów, min. cztery
elementy ciała) 
 zamalowuje wyznaczony
fragment jeszcze nie do
końca trzymając się w
wyznaczonych konturach 
rysuje w ograniczonym
polu, np. umie zmieścić się
między dwoma liniami
zaznaczając drogę w
środku ścieżki 
potrafi narysować kwadrat
oraz krzyż z dwóch
skośnych linii wg wzoru  
tnie nożyczkami  
potrafi ulepić z plasteliny
proste elementy, np.
wałek, kulkę, miseczkę  
poszerza się spektrum
jego umiejętności
samoobsługowych, np.
myje zęby i buzię, czesze
włosy, rozbiera się i ubiera
samodzielnie (może mieć
jeszcze trudności z
zapinaniem guzików)

MOTORYKA MAŁA 
– sprawność rąk: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 poszerza ciągle zasób
słów 
 w mowie wzrasta liczba
używanych przymiotników
i przysłówków 
posługuje się wyrażeniami
przyimkowymi np. na, pod,
do, w, przed, za, obok do
określania relacji
przestrzennych 
poprawnie wymawia
głoski s,z,c,dz; zaczyna
wymawiać sz i ż, potem cz
i dż. Często nie wymawia
jeszcze głoski r

układa układankę z co
najmniej 4 elem. 
nazywa podstawowe
kolory 
rozróżnia ok. 6-8 figur
geometrycznych
(wyszukuje taką samą na
obrazku) 
potrafi odszukać
przedmiot ukryty wśród
innych na obrazku z
wieloma szczegółami

rozpoznaje głosy i dźwięki
wydawane przez różne
zwierzęta, instrumenty i
niektóre pojazdy  
potrafi pokazać skąd
pochodzi głos  
powtarza ze słuchu ciąg 3-
4 liczb i krótkie zdanie, np.
Ala ma kota. 

 
SPOSTRZEGANIE
WZROKOWE: 
 

 
SPOSTRZEGANIE
SŁUCHOWE: 
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wyodrębnia i łączy po dwa
przedmioty pasujące do
siebie wyglądem (pary
podobne) lub powiązane
ze względu na
występowanie w bliskości
przestrzennej i sytuacyjnej
(pary funkcyjne), np. pies i
miska, bo pies będzie jadł z
miski 
z pomocą dorosłego
grupują przedmioty wg
kryterium użytkowego, np.
w kuchni znajdziemy łyżki,
noże, widelce, talerze i
kubki 

liczenie- znają zasadę 1 do
1, dotyka jeden przedmiot i
wie, że ma wypowiedzieć
jedno słowo 
potrafi wymienić więcej
liczebników; koncentruje
się na samej czynności
liczenia i nie rozumie jej w
pełni, nie rozumie
podwójnej roli ostatniego
liczebnika i po zapytaniu
„Ile jest kasztanów?”,
zaczyna je liczyć jeszcze
raz 

MYŚLENIE – KLASYFIKACJA: 
 

 
MYŚLENIE MATEMATYCZNE: 
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potrafi biec do góry po
schodach bez trzymania
się poręczy 
potrafi skakać na 1 nodze
na dystansie ok. 5 m 
umie trafić małą piłką do
kosza w odległości 2-2,5 m
(na 3 rzuty, 1 udany) 
jeździ na 4-kołowym
rowerku, próbuje jeździć
na 2-kołowym

MOTORYKA DUŻA 
– ogólna sprawność ruchowa: 
 

nadal obecne myślenie
konkretnowyobrażeniowe,
ale stopniowo poszerza się
zakres myślenia opartego
na wyobrażeniach; dziecko
potrafi wyobrazić już sobie
nieistniejący w danym
momencie przedmiot i
rozwiązać jakiś dotyczący
go problem (posługuje się
bowiem symbolami,
opartymi na
wyobrażeniach) 

buduje krótkie wypowiedzi
powiązane treściowo –
opowiada, co zdarzyło się
wcześniej, co się zdarzy
potem. 

OGÓLNE PRAWIDŁOWOŚCI
ROZWOJU POZNAWCZEGO
DZIECKA 5-LETNIEGO: 
 

 
JĘZYK / MOWA: 
 

 

 

   

36www.monikaiskierka.pl

DzieckoDziecko  
5-letnie5-letnie

ROZWÓJ 
RUCHOWY 

ROZWÓJ
INTELEKTUALNY 

NOTATKA
RODZICA



   

dobrze radzi sobie z
większością czynności
samoobsługowych (myje
twarz i zęby bez pomocy;
ubiera się samodzielnie,
zapina i odpina guziki)  
ruchy ręki są coraz
bardziej precyzyjne: drze
papier na małe kawałki i
przykleja w określonym
miejscu  
potrafi narysować trójkąt 
potrafi wyciąć nożyczkami
różne kształty 
potrafi kolorować w
konurze bez wychodzenia
za linie  
lepi z plasteliny proste
kształty tematyczne, np.
bałwana

MOTORYKA MAŁA 
– sprawność rąk: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opowiada obrazki o
złożonej treści - wymienia
czynności osób i proste
relacje przestrzenne, np.
Pies schował się w budzie.;
potrafi powiedzieć, co się
wydarzyło, np. Ten pies nie
lubi deszczu; próbuje
nadać tytuł obrazkom O
piesku. 
zadaje dużo pytań z
zastosowaniem różnych
zaimków np. Gdzie?
Kiedy?
zwykle wymawia już
wszystkie głoski, łącznie z
sz, ż, cz, dż. Jeśli nie
wymawia r, wskazana jest
konsultacja z logopedą 
potrafi wykonywać złożone
polecenia (3 etapowe) np.
Połóż najpierw zeszyt na
ławce, potem otwórz
drzwi, a potem przynieś mi
szklankę, która leży na
stole. 

nadal dominuje uwaga
mimowolna (uwagę
dziecka przyciągają nowe,
nagłe, silne i interesujące
bodźce)  
uwaga jest krótkotrwała –
dziecko utrzymuje uwagę
na zajęciach
dydaktycznych około 10–
20 minut, potem jest
zmęczone i rozprasza się 
 jest w stanie lepiej
skoncentrować się na
czynnościach, które samo
inicjuje niż na
tychdyktowanych przez
rodziców 

 
UWAGA: 
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uwaga jest przerzutna –
dziecko szybko przenosi
uwagę z jednego bodźca
na drugi, który jest bardziej
widoczny

rozpoznaje określenia
dotyczące stronności
własnego ciała, ale często
jeszcze je myli; z pomocą
pokazuje prawą / lewą
nogę, ucho, rękę 
rozumie określenia
dotyczące położenia
przedmiotów w
przestrzeni w odniesieniu
do własnej osoby – na
prawo, na lewo, naprzeciw,
za, pod, obok, pomiędzy 
zaczyna się orientować w
schemacie ciała osoby
stojącej naprzeciwko

potrafi odtworzyć wzór w
przestrzeni i na
płaszczyźnie na podstawie
modelu 
umie wskazać brakujący
element na obrazku, np.
brakujące koło w
samochodzie 
potrafi uzupełnić
brakujący element w
szeregu, np. +++ xx +++….. 
potrafi wskazać różnice na
dwóch podobnych
obrazkach

 
ORIENTACJA
PRZESTRZENNA: 
 

 
SPOSTRZEGANIE
WZROKOWE:  
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 zapamiętuje wzrokowo
układ 4, 5 elementów i
potrafi określić, którego
elementu brakuje po jego
usunięciu 
potrafi różnicować i
nazywać kilkanaście
kolorów 

rozpoznaje różne odgłosy z
najbliższego otoczenia i
potrafi określić ich źródło,
np. pralka 
określa natężenie
dźwięków i tonację, np.
głośne ciche, wysokie,
niskie 
odtwarza krótki 4-5 elm.
układ dźwiękowy 
przedstawia zasłyszany
rytm wg symboli 
powtarza ze słuchu ciąg 4-
5 liczb oraz kilkuwyrazowe
zdanie 
dzieli wyrazy na sylaby i
dokonuje syntezy
sylabowej  
wysłuchuje głoski na
początku i na końcu
wyrazu  
dobiera obrazki, których
nazwy zaczynają się lub
kończą tą samą głoską  
z pomocą próbuje
wymienić głoski w bardzo
prostych 3-4 głoskowych
słowach

 
SPOSTRZEGANIE
SŁUCHOWE: 
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MYŚLENIE –
KLASYFIKACJA: 

tworzą krótkie 3
elementowe szeregi
obrazków, powiązanych ze
sobą w sensowny sposób,
tworząc minihistoryjki, np.
wózek, lalka i dziewczynka
– dziewczynka włoży lalkę
do wózka i pojedzie z nią
na spacer) 
tworzą dłuższe szeregi,
tzw. łańcuszki kolejno
dokładane obiekty pasują
do siebie, np. buda, pies,
kiełbasa – pies schowa się
w budzie i zje kiełbasę 
zaczyna tworzyć kolekcje
przedmiotów z tzw. kartą
centralną, czyli obiektem,
który jest najważniejszy,
np. sukienka, buciki,
kapelusik i lalka, która je
będzie nosiła 
czasami, z pomocą, tworzy
kolekcje bez karty
centralnej i grupuje
przedmioty np. potrzebne
do ubrania, potrzebne w
kuchni, do jedzenia 

rozróżnia liczenie błędne
od prawidłowego 
stosuje regułę „jeden do
jednego” 

 

 
MYŚLENIE MATEMATYCZNE: 
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potrafi wymienić wiele
kolejnych liczebników 
zaczyna dostrzegać
podwójne znaczenie
ostatniego liczebnika
(potrzebuje jednak wiele
ćwiczeń, żeby ją
zrozumieć) 
stosuje regułę stałości
porządku – wyliczane
liczebniki porządkują
liczone obiekty i należy je
wymieniać po kolei 
ustala wynik dodawania i
odejmowania, licząc
obiekty, którymi
manipulowano
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żywiołowy, energiczny,
sprawny fizycznie 
chętnie nabywa nowe
złożone umiejętności
ruchowe, np. taniec,
pływanie, jazda na
nartach, jazda na rowerze 
potrafi zbiec w dół po
schodach bez trzymania
się poręczy 
stoi na jednej nodze z
zamkniętymi oczami 
podejmuje próby skakania
a skakance 
potrafi jeździć na dwu
kołowym rowerze 
idzie stopa za stopą
wzdłuż linii bez utraty
równowagi 
potrafi przeskoczyć
przeszkodę o wysokości 20
cm, odbijając się z miejsca
obunóż 
umie sprawnie chwytać i
odrzucać piłkę

MOTORYKA DUŻA 
– ogólna sprawność ruchowa: 
 

 
 
 
 
 
 

myślenie konkretno-
wyobrażeniowe
operacyjne na konkretach
i symbolach 
podejmuje pierwsze próby
samodzielnego czytania i
pisania 
powinno mieć już ustaloną
lateralizację 
potrafi wykonywać złożone
polecenia (3-etapowe) np.
połóż najpierw ołówek na
krześle, potem otwórz
drzwi, a potem przynieś mi
książkę, która leży na stole 
potrafi słuchać, gdy mówi
ktoś inny 

OGÓLNE PRAWIDŁOWOŚCI
ROZWOJU POZNAWCZEGO
DZIECKA 6-LETNIEGO: 
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jest samodzielny - umie
posługiwać się nożem i
widelcem, zapina i rozpina
guziki, potrafi zawiązać
sznurowadła w butach 
tworzy rysunki tematyczne
(rysując i pisząc, dziecko
wykonuje ruchy dłonią,
uruchamia nadgarstek),
ruchy dłoni są precyzyjne  
ma prawidłowo
ukształtowany chwyt
pisarski – chwyt
trójpalcowy: dziecko
trzyma ołówek między
palcem wskazującym a
kciukiem i opiera na placu
środkowym 
rysuje szlaczki, próbuje
pisać drukowane literki 
potrafi narysować romb i
inne formy złożone z figur
geometrycznych (np. krzyż
czy koło wpisane w
kwadrat) wg wzoru 
potrafi na rysunkach
dowolnych rysować
postacie z wszystkimi
częściami ciała coraz
bardziej poprawne
proporcje 
potrafi wyciąć nożyczkami
różne kształty  
umie kolorować w
konurze bez wychodzenia
za linie  
lepi z plasteliny proste
kształty tematyczne, np.
bałwana 

MOTORYKA MAŁA 
– sprawność rąk: 
 

ma bogaty zasób słów
(zależny od stymulacji
środowiskowej) i stale go
poszerza 
w wypowiedziach stosuje
wszystkie części mowy
oraz schematy składniowe;
mowa poprawna pod
względem gramatycznym 
potrafi opowiadać;
formułuje dłuższe
wypowiedzi na różne
tematy 
opowiada, co widzi na
obrazku przy pomocy zdań
złożonych z użyciem
bogatego słownictwa;
nadaje tytuły obrazkom 
posługuje się
konwencjonalnymi
formułami językowymi,
dostosowanymi do
sytuacji; używa
adekwatnie zwrotów
grzecznościowych typu
proszę, dziękuję,
przepraszam 
wymowa zwykle
poprawna od względem
artykulacyjnym 

 
od 6 roku życia pojawia się
zabawa wg reguł – dzieci
wiedzą, że zabawa może być
określana zasadami, do
których trzeba się stosować,
zwłaszcza gdy jest to zabawa
z innymi; lubią grać np. w gry
umysłowe – zagadki, domino,
loteryjki lub ruchowe np.
zabawy w chowanego, gra w
klasy, berek
 
JĘZYK / MOWA: 
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przeważa jeszcze uwaga
mimowolna, ale występują
już początki uwagi
dowolnej - dziecko na
polecenie to jest ważne,
zwróć na to uwagę –
świadomie kieruje uwagę
na wskazany obiekt,
problem itp. 
wydłuża się czas skupiania
uwagi – na zajęciach
skupia się już ok. 20 minut,
a po kilku miesiącach
około 30 minut (a nawet
40 minut) 
obserwuje się początki
podzielności uwagi tam,
gdzie dziecko wykonuje
czynności
zautomatyzowane i
czynności nowe (podczas
dwóch nowych czynności
nie ma uwagi podzielnej) 

prawidłowo wskazuje
stronę prawą i lewą ciała 
orientuje się w schemacie
osoby stojącej
naprzeciwko  
potrafi poruszać się
wyznaczonym kierunku na
polecenie słowne, w przód,
w tył, w bok, w prawo, w
lewo  
określa wzajemne
położenie przedmiotów
względem siebie 

UWAGA: 

 
ORIENTACJA
PRZESTRZENNA:  
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orientuje się w kierunkach
na płaszczyźnie i wskazuje:
górę/ dół kartki,
prawy/lewy bok,
prawy/lewy górny/dolny
róg kartki 

potrafi odtworzyć
skomplikowany wzór w
przestrzeni i na
płaszczyźnie na podstawie
modelu 
składa obrazek z
kilkunastu części, układać
puzzle nawet do 100
elementów 
potrafi uzupełnić
brakujący element w
szeregu, np. +++ xx +++….. 
potrafi wskazać różnice na
dwóch podobnych
obrazkach 
zapamiętuje wzrokowo
układ 4, 5 elementów i
potrafi określić, którego
elementu brakuje po jego
usunięciu 
potrafi z pamięci nawlec
na sznur 7 korali o dwóch
różnych kolorach lub
kształtach wg wcześniej
poznanego wzoru 
potrafi różnicować i
nazywać kilkanaście
kolorów 

 
SPOSTRZEGANIE
WZROKOWE: 
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odtwarza proste,
kilkuelementowe układy
dźwiękowe – wyklaskuje i
wystukuje 
odtwarza zasłyszany układ
dźwiękowy przy pomocy
symboli oraz wystukuje
układ zgodnie z jego
symboliczną ilustracją
dokonuje analizy i syntezy
głoskowej wyrazów;
przelicza liczbę głosek w
wyrazie 
potrafi dokonać analizy
zdania – wyodrębnia w
zdaniu wyrazy, sylaby i
głoski w wyrazach 
jest wrażliwy na rymy;
samodzielnie tworzy rymy 
powtarza ze słuchu ciąg 5
liczb i dłuższe zdanie lub
rymowankę 

tworzy kolekcje
przedmiotów z tzw. kartą
centralną, czyli obiektem,
który jest najważniejszy,
np. sukienka, buciki,
kapelusik i lalka, która je
będzie nosiła oraz kolekcje
bez karty centralnej i
grupuje przedmioty np.
potrzebne do ubrania,
potrzebne w kuchni, do
jedzenia 
potrafi dzielić przedmioty
na obszerne zbiory, np.
zwierzęta, ludzie, rośliny,
budowle, pojazdy

 
SPOSTRZEGANIE
SŁUCHOWE: 

 
MYŚLENIE – KLASYFIKACJA:
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stosuje już większość reguł
poprawnego liczenia:
przestrzega reguły „jeden
do jednego”, wymienia
liczebniki we właściwej
kolejności, utrwala
rozumienie podwójnego
znaczenia ostatniego
wypowiadanego
liczebnika, 
porównuje liczebność
zbiorów poprzez łączenie
w pary lub przeliczanie 
potrafi ustalić wynik
dodawania i odejmowania
licząc na palcach lub
innych zbiorach, np.
kasztany 
zna cyfry 0-10 
stosuje znaki
matematyczne równości,
mniejszości i większości,
dodawania i odejmowania

MYŚLENIE MATEMATYCZNE: 
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