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Dzień dobry, witam wszystkich rodziców 

W poprzednim tekście pisałam o tym, jakie kompetencje są ważne do osiągnięcia 

sukcesu szkolnego. Teraz chciałabym przedstawić sposoby rozwijania tych umiejętności 

niezbędnych w nauce szkolnej. Kompetencje te są ze sobą powiązane i mają wpływ na siebie. 

Hamowanie reakcji, czyli powstrzymywanie się od natychmiastowych reakcji 

- zatrzymywanie na znak np. zabawy typu „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy”, zabawa 

w Zaczarowane figury czy rzeźby, gdy na dany sygnał trzeba znieruchomieć, zabawa 

„Pomidor” 

- gry i zabawy wymuszające czekanie na swoją kolej, naprzemienność działań, „teraz 

ty, teraz ja” dostosowanie się do poleceń jednego z graczy, nadają się do tego gry 

planszowe, gry w karty, kości, bierki 

Kontrola emocji (pamiętajmy, że dzieci nie wyrażają stanów emocjonalnych, nastrojów 

werbalnie jak dorośli, ale poprzez działanie) 

- rozmowy o emocjach, nazywanie emocji swoich i dziecka; „wydaje mi się, że jesteś 

smutny, zły, rozczarowany, zadowolony…” 

- zabawy z udawaniem emocji, zgadywaniem emocji /zabawy mimiczne  

i pantomimiczne/ 

- zwracanie uwagi na potrzeby innych, uczucia innych, próby zrozumienia co czują inne 

osoby, co przeżywają bohaterowie bajek 

- uczenie wyrażania emocji w sposób akceptowalny społecznie poprzez dawanie 

przykładu jak można to zrobić, kąciki złości, rysowanie złości 

- zabawy relaksacyjne przy muzyce, nauka oddychania, liczenia oddechów, napinanie 

poszczególnych części ciała; czoła, szczęki, ramion, dłoni, brzucha… i rozluźnianie 

ich 

Koncentracja uwagi 

- gry, w których dziecko ma za zadanie posegregować coś według określonych cech np. 

karty według symboli, kolorów, klocki według kształtu, sztućce, skarpetki, zabawki 

- piosenki podczas, których należy powtarzać wersy, gesty, powtarzać ruchy 
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- urozmaicać ofertę zadań, dawać atrakcyjne zadania i proponować zróżnicowaną 

aktywność, która spowoduje zainteresowanie 

- zachęcać do rozmów ze sobą, do szukania dobrego miejsca 

Gotowość do poświęceń na rzecz nadrzędnego celu 

- przypominać co jest celem, do czego dążymy 

- nie stwarzać zbędnej rywalizacji ale pokazać jak można się wspierać i wzajemnie 

inspirować 

- wszystkie gry, zabawy, prace w zespole, w gronie rodzinnym, w grupie 

- pozwolić samemu wybierać, z kim chciałby zrobić pracę, ale też dobierać losowo 

- dzielić na etapy zadania do wykonania tak, by były atrakcyjne dla dziecka i budziły 

zaangażowanie 

Pamięć operacyjna 

- wprowadzać gesty, symbole, obrazki jako informacje, „przypominajki” np. umyj zęby 

lub do zaznaczania w kalendarzu wydarzeń, planów dnia 

- mówić wcześniej o tym, co będziemy robić 

- dawać krótkie polecenia, dwuetapowe polecenia 

- zabawy typu: wymienianie wyrazów na określoną literę, odpowiedzi na pytania: Czym 

można podróżować?, Co jest potrzebne do zrobienia…, ciągi słów – każdy powtarza 

po poprzedniku i dodaje swoje, wyszukiwanie różnic na obrazkach, tego co nie pasuje 

do zbioru przedmiotów 

- powtarzanie rymowanek, wyliczanek, memory, obrazki ze skojarzeniami 

Inicjowanie i planowanie działań 

- dawać zadania do wyboru 

- pozwolić na realizowanie własnych pomysłów 

- wprowadzać rutynowe działania, plany dnia 

- przypominać co będziemy robić, co nam będzie do tego potrzebne 

- oznaczać symbolami plan dnia 
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Organizacja działań w przestrzeni i w czasie 

- organizowanie miejsca do zabawy, pracy, sprzątanie po skończonej czynności, 

odkładanie na miejsce zabawek, przyborów 

- nie uciszać gdy dziecko pracuje, zachęcać do cichego mówienia 

- zegar na ścianie i odwoływanie się do czasu, komunikaty typu „teraz jest czas na…” 

Kompetencje metapoznawcze 

- wprowadzanie pytań, stymulacja do refleksji: 

* co zrobić, żeby było lepsze, np. coś, co się zrobiło 

* dlaczego nie udało się ? 

* analizowanie wytworów pod różnym kątem 

* stosowanie różnych sposobów wykonania prac 

* prosić dziecko o uzasadnienie np. wyboru itp. 

* stosować kod rozwinięty: dlatego, że, skoro…, bo 

Ważna jest nauka przez uruchamianie własnej aktywności dzieci i zapewnienie poczucia 

bezpieczeństwa. 

Tematy te będą poszerzane w kolejnych tekstach, proszę o informacje zwrotne na temat tego, 

co szczególnie państwa interesuje w kwestiach związanych z dziećmi. 

Ewa Witkoś 


