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WSTĘP

CEL DIAGNOZY
Celem diagnozy jest udzielenie rodzicom, na podstawie obserwacji zachowań dzieci, informacji związa-
nych z zakresem przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz jego funkcjonowania w grupie 
rówieśniczej. Przedmiotem pomiaru są umiejętności dziecka zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
Diagnoza wiadomości i umiejętności jest przeprowadzana w formie obserwacji dzieci w codziennych sytu-
acjach związanych z ich funkcjonowaniem w przedszkolu oraz w formie zadań rozwiązywanych przez dzieci 
w kartach pracy. 

ORGANIZACJA DIAGNOZY
Diagnoza powinna być przeprowadzona w ostatnim roku edukacji przedszkolnej w dwóch etapach – pierw-
szy w październiku (diagnoza jesienna), drugi w kwietniu (diagnoza wiosenna). Nauczyciel, przygotowując się 
do diagnozy, powinien zapoznać się z koncepcją oraz kartami pracy dla dzieci.
Diagnoza obejmuje umiejętności – wymagania z podstawy programowej zawarte w czterech obszarach:
  I Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
 II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
III Społeczny obszar rozwoju dziecka.
IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka.
Na potrzeby diagnozy zostały wyodrębnione następujące rodzaje sprawności:
W zakresie obszaru fizycznego rozwoju dziecka:
– Samoobsługa
– Duża motoryka
– Mała motoryka
W zakresie obszaru emocjonalnego rozwoju dziecka:
– Przeżywanie i rozumienie emocji
– Samodzielność, odporność emocjonalna
– Umiejętność rozstawania się z opiekunem
W zakresie obszaru społecznego rozwoju dziecka:
– Stosunek do rówieśników i dorosłych
– Stosunek do norm i zasad zachowania
W zakresie poznawczego rozwoju dziecka:
– Wiedza ogólna
– Rozwój mowy
– Spostrzeganie, pamięć, uwaga
– Gotowość do nauki czytania
– Gotowość do nauki pisania
– Umiejętności matematyczne
– Ekspresja
– Gotowość do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
Część sprawności jest badana i oceniana na podstawie kart pracy dla dziecka, a  część na podstawie obser-
wacji prowadzonych przez nauczyciela. Należy pamiętać o tym, że obserwacje powinny być prowadzone 
w dłuższym czasie, w różnych codziennych sytuacjach, tak aby informacje o poziomie funkcjonowania 
dziecka były jak najbardziej rzetelne.



Diagnoza dojrzałości szkolnej | Wstęp Wychowanie przedszkolne

AUTORKA: Agnieszka Biela

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 20185

Zadania w formie kart pracy, przeznaczone zarówno do diagnozy jesiennej, jak i wiosennej, nawią-
zują do odpowiedniej pory roku. Nauczyciel podejmuje decyzję o kolejności wykonywania zadań. 
Ich dobór powinien być uzależniony od tematyki dnia i rodzaju zajęć planowanych przez nauczycie-
la. Przewiduje się, że dzieci będą diagnozowane przez dwa tygodnie po około 5–10 minut dziennie, 
każdorazowo z uwzględnieniem możliwości dziecka. Zadaniem nauczyciela jest wyraźne odczytanie 
poleceń, a jeśli dziecko ma trudności z ich zrozumieniem – udzielenie dodatkowych objaśnień.
Do notowania punktacji za zadania oraz wyników obserwacji przygotowano arkusze wyników za-
mieszczone w kartach pracy dla dziecka. Przeniesienie punktacji do profilogramu zamieszczonego 
na końcu Kart pracy umożliwi przekazanie rodzicom jasnej informacji o stopniu opanowania wiedzy 
i umiejętności ich dziecka – zarówno po jesiennym, jak i po wiosennym badaniu.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy nauczyciel w terminie do końca kwietnia wydaje rodzicom 
informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
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Obszar fizyczny Zapis z podstawy programowej,
Dziecko: Umiejętności Zakres punktów

1. Samoobsługa 
– obserwacja zachowania dziecka 
prowadzona podczas zajęć 
przedszkolnych

I.1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samo-
dzielnie wykonuje podstawowe czynności 
higieniczne;
I.2) wykonuje czynności samoobsługowe: 
ubieranie się i rozbieranie, w tym czyn-
ności precyzyjne, np. zapinanie guzików, 
wiązanie sznurowadeł;
I.3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, 
nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
I.4) komunikuje potrzebę ruchu, odpo-
czynku itp.;

Czy dziecko samodzielnie korzysta z toalety? Tak – 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko poprawnie myje i wyciera ręce oraz 
twarz?

Czy dziecko samodzielnie myje zęby?

Czy dziecko potrafi ubrać się i rozebrać?

Czy dziecko potrafi zapiąć guziki, zasunąć 
zamek?

Czy dziecko potrafi zawiązać sznurowadła?

Czy dziecko posługuje się sztućcami?

Czy dziecko nakrywa do stołu i sprząta po 
posiłku?

Czy dziecko potrafi sygnalizować swoje potrzeby 
w różnych sytuacjach (potrzebę zabawy, odpo-
czynku, pragnienie, głód)?

2. Duża motoryka 
– obserwacja zachowania dziecka 
prowadzona podczas swobodnych 
i organizowanych zajęć ruchowych

– „Zrób tak samo jak ja!” – zabawa 
ruchowa. Dzieci stoją w kręgu. N. mówi 
polecenia, które wykonują dzieci. 
Następnie wskazane przez N. dzieci, 
proponują polecenia do wykonania 
przez resztę grupy: podskocz trzy 
razy na dwóch nogach; podskocz trzy 
razy na jednej nodze; stań na jednej 
nodze, zrób trzy przysiady, przeskocz 
przez przeszkodę, zamknij oczy i stań 
na jednej nodze, kopnij do mnie piłkę, 
złap piłkę i rzuć ją do mnie.

I.5) uczestniczy w zabawach ruchowych, 
w tym rytmicznych, muzycznych, naśla-
dowczych, z przyborami lub bez nich; 
wykonuje różne formy ruchu: bieżne, 
skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
I.8) wykonuje podstawowe ćwiczenia 
kształtujące nawyk utrzymania prawidło-
wej postawy ciała;

Czy dziecko biega swobodnie i do celu? Tak – 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko skacze na dwóch nogach, utrzymuje 
równowagę przynajmniej trzy podskoki?

Czy dziecko skacze na jednej nodze, utrzymuje 
równowagę przynajmniej trzy podskoki?

Czy dziecko przeskakuje przez przeszkodę?

Czy dziecko utrzymuje równowagę stojąc na 
jednej nodze?

Czy dziecko przechodzi stopa za stopą wzdłuż 
wyznaczonej linii?

Czy dziecko rzuca piłkę?

Czy dziecko kopie piłkę?

3. Mała motoryka 
– obserwacja zachowania 
dziecka prowadzona podczas 
swobodnych i organizowanych zajęć 
przedszkolnych

I.6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, maj-
sterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, 
materiały użytkowe, w tym materiał 
naturalny;
I.7) wykonuje czynności, takie jak: sprząta-
nie, pakowanie, trzymanie przedmiotów 
jedną ręką i oburącz, małych przedmio-
tów z wykorzystaniem odpowiednio 
ukształtowanych chwytów dłoni, używa 
chwytu pisarskiego podczas rysowania, 
kreślenia i pierwszych prób pisania;
I.9) wykazuje sprawność ciała i koordy-
nację w stopniu pozwalającym na rozpo-
częcie systematycznej nauki czynności 
złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

Czy dziecko używa prawidłowego chwytu na-
rzędzia oraz stosuje odpowiedni nacisk podczas 
rysowania, kreślenia i prób pisania?

Tak, sprawnie – 2 p.
Tak, z trudnością 

– 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko sprawnie sprząta zabawki i przybory 
po zakończonej zabawie? (oceniamy sprawność, 
nie chęć wykonywania te czynności)

Czy dziecko sprawnie konstruuje, majsterkuje, 
buduje z różnorodnych materiałów: lepi, wycina, 
rysuje, maluje
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Obszar emocjonalny Zapis z podstawy programowej,
Dziecko: Umiejętności Zakres punktów

4. Przeżywanie i rozumienie 
emocji
– obserwacja zachowania dziecka 
prowadzona podczas zajęć 
przedszkolnych

II.1) rozpoznaje i nazywa podstawowe 
emocje, próbuje radzić sobie z ich 
przeżywaniem;
II.2) szanuje emocje swoje i innych osób;
II.3) przeżywa emocje w sposób umoż-
liwiający mu adaptację w nowym oto-
czeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej 
grupie starszych dzieci, a także w nowej 
grupie dzieci i osób dorosłych;
II.4) przedstawia swoje emocje i uczucia, 
używając charakterystycznych dla dziecka 
form wyrazu;
II.6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne 
i nieprzyjemne, ma świadomość, że od-
czuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
II.8) zauważa, że nie wszystkie przeżywa-
ne emocje i uczucia mogą być podstawą 
do podejmowania natychmiastowego 
działania, panuje nad nieprzyjemną emo-
cją, np. podczas czekania na własną kolej 
w zabawie lub innej sytuacji;
II.9) wczuwa się w emocje i uczucia osób 
z najbliższego otoczenia;
II.10) dostrzega, że zwierzęta posiadają 
zdolność odczuwania, przejawia w sto-
sunku do nich życzliwość i troskę;
II.11) dostrzega emocjonalną wartość 
otoczenia przyrodniczego jako źródła 
satysfakcji estetycznej.

Czy dziecko panuje nad swoimi emo-
cjami, przeżywa je w sposób akcepto-
walny dla innych?

Tak – 2 p.
Tak, z trudnością – 1 p.

Nie – 0 p.

Czy dziecko adekwatnie do sytuacji 
reaguje na smutek, płacz, radość osób 
z otoczenia?

Tak – 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko dostrzega, że zwierzęta 
posiadają zdolność odczuwania ,czy 
przejawia życzliwość i troskę w stosun-
ku do świata przyrody?

5. Samodzielność, odporność 
emocjonalna
– obserwacja zachowania dziecka 
prowadzona podczas zajęć 
przedszkolnych

II.7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych 
dla niego emocjonalnie; wdraża swoje 
własne strategie, wspierane przez osoby 
dorosłe lub rówieśników;

Czy dziecko radzi sobie samodzielnie 
w różnych sytuacjach?

Tak – 1 p.
Nie – 0 p. 

Czy dziecko podejmuje samodziel-
ne decyzje dotyczące jego działań, 
wyborów?

Czy jeśli dziecko napotyka trudności, 
stara się je pokonywać?

6. Umiejętność rozstania się 
z opiekunem
– obserwacja zachowania dziecka 
prowadzona podczas zajęć 
przedszkolnych

II.5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma 
świadomość, że rozstanie takie bywa 
dłuższe lub krótsze;

Czy dziecko bez lęku rozstaje się 
z rodzicami/opiekunami?

Tak, zawsze – 2 p.
Tak, zazwyczaj – 1 p.

Nie – 0 p.
Czy dziecko rozumie, że opiekunowie 
wrócą, akceptuje czas rozstania?
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Obszar społeczny Zapis z podstawy programowej,
Dziecko: Umiejętności Zakres punktów

7. Stosunek do rówieśników 
i dorosłych
– obserwacja zachowania dziecka 
prowadzona podczas zajęć 
przedszkolnych

III.1) przejawia poczucie własnej wartości 
jako osoby, wyraża szacunek wobec in-
nych osób i przestrzegając tych wartości, 
nawiązuje relacje rówieśnicze;
III.6) nazywa i rozpoznaje wartości zwią-
zane z umiejętnościami i zachowaniami 
społecznymi, np. szacunek do dzieci 
i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życz-
liwość okazywana dzieciom i dorosłym 
– obowiązkowość, przyjaźń, radość;
III.9) komunikuje się z dziećmi i osobami 
dorosłymi, wykorzystując komunikaty 
werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje 
oczekiwania społeczne wobec innego 
dziecka, grupy.

Czy dziecko z szacunkiem odnosi się 
do rówieśników w czasie wspólnych 
działań?

Zawsze zgodnie współdziała 
– 2 p.

Nie zawsze zgodnie 
współdziała – 1 p.
Jest konfliktowe  

i agresywne – 0 p.

Czy dziecko z szacunkiem odnosi 
się do dorosłych, słucha i wykonuje 
polecenia?

Tak, zawsze – 2 p.
Tak, zazwyczaj – 1 p.

Nie – 0 p.

Czy dziecko współdziała z rówieśnika-
mi w zabawie, pracach użytecznych, 
podczas odpoczynku?

Tak – 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko nawiązuje relacje, współ-
działa z dorosłymi?

8. Stosunek do norm i zasad 
zachowania
– obserwacja zachowania dziecka 
prowadzona podczas zajęć 
przedszkolnych

III.4) używa zwrotów grzecznościowych 
podczas powitania, pożegnania, sytuacji 
wymagającej przeproszenia i przyjęcia 
konsekwencji swojego zachowania;
III.5) ocenia swoje zachowanie w kon-
tekście podjętych czynności i zadań oraz 
przyjętych norm grupowych; przyjmuje, 
respektuje i tworzy zasady zabawy w gru-
pie, współdziała z dziećmi w zabawie, pra-
cach użytecznych, podczas odpoczynku;
III.7) respektuje prawa i obowiązki swoje 
oraz innych osób, zwracając uwagę na ich 
indywidualne potrzeby;
III.8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby 
dorosłe;

Czy dziecko przestrzega ustalonych 
norm i reguł zachowania?

Tak, zawsze – 2 p.
Tak, zazwyczaj – 1 p.

Nie – 0 p.
Czy dziecko przestrzega zawartych 
umów?

Czy dziecko uczestniczy we wszyst-
kich zajęciach organizowanych przez 
nauczyciela?

Tak – 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko używa zwrotów grzeczno-
ściowych, odpowiednio zachowuje się 
w różnych sytuacjach?
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Obszar poznawczy Zapis z podstawy programowej,
Dziecko: Umiejętności Zakres punktów

9. Wiedza ogólna
– obserwacja zachowania dziecka 
prowadzona podczas zajęć 
przedszkolnych

III.2) odczuwa i wyjaśnia swoją przy-
należność do rodziny, narodu, grupy 
przedszkolnej, grupy chłopców, grupy 
dziewczynek oraz innych grup, np. grupy 
teatralnej, grupy sportowej;
III.3) posługuje się swoim imieniem, nazwi-
skiem, adresem;
IV.9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa 
ich elementy, nazywa symbole i znaki 
znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich 
znaczenie;
IV.10) wymienia nazwę swojego kraju i jego 
stolicy, rozpoznaje symbole narodowe 
(godło, flaga, hymn), nazywa wybrane 
symbole związane z regionami Polski 
ukryte w podaniach, przysłowiach, legen-
dach, bajkach, np. o smoku wawelskim, 
orientuje się, że Polska jest jednym z kra-
jów Unii Europejskiej;
IV.16) posługuje się w zabawie i w trakcie 
wykonywania innych czynności pojęciami 
dotyczącymi następstwa czasu np. wczo-
raj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym 
nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia 
i miesięcy;
IV.18) posługuje się pojęciami dotyczącymi 
zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, 
burza, opadanie liści z drzew, sezonowa 
wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, 
zamarzanie wody, dotyczącymi życia 
zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przy-
rodniczym, korzystania z dóbr przyrody, 
np. grzybów, owoców, ziół;
IV.20) wskazuje zawody wykonywane 
przez rodziców i osoby z najbliższego 
otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się 
osoba wykonująca dany zawód;
IV.3) odróżnia elementy świata fikcji od 
realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste 
od medialnych, byty realistyczne od 
fikcyjnych;

Czy dziecko podaje swoje imię 
i nazwisko?

Tak – 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko zna swój adres 
zamieszkania?

Czy dziecko wie ile ma lat?

Czy dziecko wymienia osoby z najbliż-
szej rodziny, podaje ich imiona?

Czy dziecko wie, jakie zawody wykonu-
ją jego rodzice, czym się zajmują?

Czy dziecko wie, w jakim państwie 
mieszka?

Czy dziecko zna nazwę stolicy Polski?

Czy dziecko rozpoznaje godło i flagę 
Polski?

Czy dziecko wymienia nazwy dni 
tygodnia?

Czy dziecko wymienia nazwy pór roku?

Czy dziecko zna i nazywa zjawiska 
atmosferyczne charakterystyczne dla 
poszczególnych pór roku?

Czy dziecko zna i nazywa wybrane  
zwierzęta hodowane przez człowieka?

Czy dziecko zna i nazywa wybrane  
zwierzęta dziko żyjące?

Czy dziecko wie ja bezpiecznie poru-
szać się po ulicy?

Czy dziecko odróżnia elementy świata 
fikcyjnego od świata rzeczywistego?
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10. Rozwój mowy
– obserwacja zachowania dziecka 
prowadzona podczas zajęć 
przedszkolnych

IV.2) 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 po-
czątku i końcu w wybranych prostych 
fonetycznie słowach;
IV.5) odpowiada na pytania, opowiada 
o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia 
kolejność zdarzeń w prostych historyjkach 
obrazkowych, układa historyjki obrazko-
we, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje 
zagadki;
IV.9) komunikuje się z dziećmi i osobami 
dorosłymi, wykorzystując komunikaty 
werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje 
oczekiwania społeczne wobec innego 
dziecka, grupy;
IV.6) wykonuje własne eksperymenty 
językowe, nadaje znaczenie czynnościom, 
nazywa je, tworzy żarty językowe i sytu-
acyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie 
swym doświadczeniom;

Czy dziecko buduje wypowiedzi po-
prawne gramatycznie i logicznie?

Tak – 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko poprawnie artykułuje 
wszystkie głoski?

Czy dziecko mówi płynnie?

Czy dziecko mówi odpowiednio 
głośno?

Czy dziecko rozróżnia głoski na po-
czątku i końcu wybranych prostych 
fonetycznie wyrazów?

Czy dziecko uważnie słucha innych?

Czy dziecko odpowiada na pytania?

Czy dziecko formułuje dłuższe wypo-
wiedzi o ważnych sprawach?

Czy dziecko dostrzega humor w co-
dziennych sytuacjach, tworzy zabawy 
językowe, eksperymentuje ze słowami?
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11. Spostrzeganie, pamięć, 
uwaga
– obserwacja zachowania dziecka 
prowadzona podczas zajęć 
przedszkolnych

– wykonanie zadań w kartach 
diagnostycznych

IV.12) 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 geometrycz-
ne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
IV.14) określa kierunki i ustala położenie 
przedmiotów w stosunku do własnej oso-
by, a także w stosunku do innych przed-
miotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
IV.5) odpowiada na pytania, opowiada 
o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia 
kolejność zdarzeń w prostych historyjkach 
obrazkowych, układa historyjki obrazko-
we, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje 
zagadki;
IV.8) wykonuje własne eksperymenty 
graficzne farbą, kredką, ołówkiem, maza-
kiem 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 wy-
kreślonych, 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;
I.9) wykazuje sprawność ciała i koordy-
nację w stopniu pozwalającym na rozpo-
częcie systematycznej nauki czynności 
złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

Czy dziecko klasyfikuje przedmioty wg 
zauważonej reguły?

Tak – 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko kontynuuje sekwencje? jesień: liczba punktów  
z Karty nr 1

wiosna: liczba punktów  
z Karty nr 19

Czy dziecko określa położenie 
przedmiotów w przestrzeni według 
podanych kryteriów, posługuje się 
pojęciami: na, pod, obok, w?

jesień: liczba punktów  
z Karty nr 2

wiosna: liczba punktów  
z Karty nr 20

Czy dziecko recytuje krótkie wierszyki, 
rymowanki, wyliczanki?

Tak, bezbłędnie – 2 p.
Tak, ale wymaga  

pomocy – 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko układa historyjkę 
obrazkową?

jesień: liczba punktów  
z Karty nr 3

wiosna: liczba punktów  
z Karty nr 21

Czy dziecko układa obrazek z części? jesień: liczba punktów  
z Karty nr 4

wiosna: liczba punktów  
z Karty nr 22

Czy dziecko wymienia elementy 
zauważone na ilustracji, odnajduje 
różnice na ilustracjach?

jesień: liczba punktów  
z Karty nr 5

wiosna: liczba punktów  
z Karty nr 23

Czy dziecko wykonuje symetryczny ry-
sunek w przestrzeni sieci kwadratowej 
zgodnie z zaproponowanym wzorem, 
czy odwzorowuje rysunek?

jesień: liczba punktów
z Karty nr 6

wiosna: liczba punktów
z Karty nr 24

Czy dziecko koncentruje się na wyko-
nywanym zadaniu?

Tak, w pełni – 2 p.
Tak, ale wymaga 

dodatkowych poleceń – 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko wytrwale pracuje i dopro-
wadza prace do końca?

Tak – 2 p.
Tak, ale wymaga dodatkowej  

motywacji – 1 p.
Nie – 0 p.
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12. Gotowość do nauki 
czytania
– obserwacja zachowania dziec-
ka prowadzona podczas zajęć 
przedszkolnych

– wykonanie zadań w kartach 
diagnostycznych

– „Podziel na głoski podane słowa” 
– zabawa dydaktyczna. N. podaje 
przynajmniej 9 wyrazów, które dziec-
ko dzieli na głoski, np.:
dom, kot, las
noga, koza, waga
fotel, mleko, telefon

IV.19) podejmuje samodzielną aktywność 
poznawczą np. oglądanie książek, zago-
spodarowywanie przestrzeni własnymi 
pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie 
z nowoczesnej technologii itd.;
IV.4) rozpoznaje litery, którymi jest zainte-
resowane na skutek zabawy i spontanicz-
nych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy 
utworzone z poznanych liter w formie 
napisów drukowanych dotyczące treści 
znajdujących zastosowanie w codziennej 
aktywności;

Czy dziecko interesuje się książkami? Tak – 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko z uwagą słucha opowia-
dań, baśni i innych form literackich?

Tak – 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko dzieli zdania na wyrazy? jesień: liczba punktów
z Karty nr 7

wiosna: liczba punktów
z Karty nr 25

Czy dziecko dzieli wyrazy na sylaby? jesień: liczba punktów
z Karty nr 8

wiosna: liczba punktów
z Karty nr 26

Czy dziecko wyodrębnia głoski w wy-
razach o prostej budowie fonetycznej 
(np. dom, kot, las, noga, koza, waga, 
fotel, mleko, telefon)?

Tak, wszystkie – 2 p.
Tak, większość – 1 punkt

Nie, lub mniej niż połowę 
– 0 p.

Czy dziecko zna litery? Tak, nie myli ich – 2 p.
Tak, ale niektóre  

myli – 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko czyta samodzielnie? Tak, całymi wyrazami – 2 p.
Tak, literuje lub sylabizuje 

wyrazy – 1 p.
Nie – 0 p.

13. Gotowość do nauki pisania
– obserwacja zachowania dziec-
ka prowadzona podczas zajęć 
przedszkolnych

– wykonanie zadań w kartach 
diagnostycznych

IV.8) wykonuje własne eksperymenty 
graficzne farbą, kredką, ołówkiem, maza-
kiem 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 wy-
kreślonych, 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;
I.9) wykazuje sprawność ciała i koordy-
nację w stopniu pozwalającym na rozpo-
częcie systematycznej nauki czynności 
złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

Czy dziecko interesuje się pisaniem, 
podejmuje samodzielne próby kreśle-
nia znanych liter i cyfr z wykorzysta-
niem różnorodnych form i przyborów 
(np. zapisuje swoje imię, swobodnie 
kreśli / rysuje / zapisuje wybrane litery, 
cyfry)?

Tak – 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko rysuje szlaczki? jesień: liczba punktów
z Karty nr 9

wiosna: liczba punktów
z Karty nr 27

Czy dziecko rysuje po śladach? jesień: liczba punktów
z Karty nr 10

wiosna: liczba punktów
z Karty nr 28

Czy dziecko odwzorowuje kształty 
poznanych liter?

jesień: liczba punktów
z Karty nr 11

wiosna: liczba punktów
z Karty nr 29
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14. Umiejętności 
matematyczne
– obserwacja zachowania dziec-
ka prowadzona podczas zajęć 
przedszkolnych

– wykonanie zadań w kartach 
diagnostycznych

–„Moja lewa i prawa strona” –zabawa 
dydaktyczna. Dzieci stają w kole. N. 
wydaje polecenia, dzieci je realizują: 
podnieś prawą / lewą rękę; poma-
chaj prawą / lewą nogą; dotknij 
prawego / lewego ucha; wskaż prawe 
/ lewe oko. 

– „Pokój Oli” – zabawa dydaktyczna. 
Dzieci siedzą przy stolikach, dostają 
kartki z rysunkiem dziecięcego poko-
ju. Ich zadaniem jest uważne słuchanie 
poleceń N. i rysowanie zgodnie z nimi 
określonych przedmiotów: To pokój 
Oli. Narysuj piłkę obok łóżka. Narysuj 
kwiaty na stole. Narysuj kota pod 
szafą.

– „Potrafię zmierzyć” – zabawa 
dydaktyczna. N. zachęca dzieci do 
dokonywania pomiarów w Sali, dzieci 
mierzą np. odległości od okna do 
drzwi za pomocą kroków, długość 
stolika za pomocą dłoni; długość linii 
narysowanej kredą na podłodze za 
pomocą stóp.

IV.11) wyraża ekspresję twórczą podczas 
czynności konstrukcyjnych i zabawy, zago-
spodarowuje przestrzeń, nadając znacze-
nie umieszczonym w niej przedmiotom, 
określa ich położenie, liczbę, kształt, 
wielkość, ciężar, porównuje przedmioty 
w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną 
cechę;
IV.14) określa kierunki i ustala położenie 
przedmiotów w stosunku do własnej oso-
by, a także w stosunku do innych przed-
miotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
IV.15) przelicza elementy zbiorów w czasie 
zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń 
i wykonywania innych czynności, posługu-
je się liczebnikami głównymi i porządko-
wymi, 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;
IV.12) 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 geometrycz-
ne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
IV.13) eksperymentuje, szacuje, przewidu-
je, dokonuje pomiaru długości przedmio-
tów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;
IV.17) rozpoznaje modele monet i bank-
notów o niskich nominałach, porządkuje 
je, rozumie, do czego służą pieniądze w 
gospodarstwie domowym;

Czy dziecko rozróżnia stronę lewą 
i prawą: podnosi podaną rękę, dotyka 
podanego kolana, ucha, oka?

Tak – 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko ustala położenie obiektów 
w stosunku do innych obiektów; czy 
rysuje na kartce z ilustracją pokoju 
elementy zgodnie z poleceniem N.: 
piłkę obok łóżka, kwiaty na stole, kota 
pod szafą?

Prawidłowo rysuje wszystkie 
elementy – 2 p.

Prawidłowo rysuje 
przynajmniej dwa, lecz nie 
wszystkie elementy – 1 p.

Nieprawidłowo rysuje 
większość elementów  

– 0 p.

Czy dziecko liczy na konkretach? jesień: liczba punktów
z Karty nr 12

wiosna: liczba punktów
z Karty nr 30

Czy dziecko wyznacza wynik 
dodawania?

jesień: liczba punktów
z Karty nr 13

wiosna: liczba punktów
z Karty nr 31

Czy dziecko wyznacza wynik 
odejmowania?

jesień: liczba punktów
z Karty nr 14

wiosna: liczba punktów
z Karty nr 32

Czy dziecko określa równoliczność 
lub nierównoliczność  dwóch zbiorów 
poprzez samodzielne ich przeliczanie?

jesień: liczba punktów
z Karty nr 15

wiosna: liczba punktów
z Karty nr 33

Czy dziecko posługuje się liczebnikami 
porządkowymi?

jesień: liczba punktów
z Karty nr 16

wiosna: liczba punktów
z Karty nr 34

Czy dziecko odczytuje cyfry oznaczają-
ce liczby od 0 do 10?

jesień: liczba punktów
z Karty nr 17

wiosna: liczba punktów
z Karty nr 35

Czy dziecko rozróżnia podstawowe 
figury geometryczne?

jesień: liczba punktów
z Karty nr 18

wiosna: liczba punktów
z Karty nr 36

Czy dziecko wie, na czym polega 
pomiar długości przedmiotów, mierzy 
długość przedmiotów np. stopa za 
stopą – mierzy, np. odległości od okna 
do drzwi za pomocą kroków; długości 
stolika za pomocą dłoni; długości linii 
narysowanej kredą na podłodze za 
pomocą stóp?

Tak – 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko rozpoznaje modele monet 
i banknotów o niskich nominałach i 
posługuje się nimi w zabawie?
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15. Ekspresja
– obserwacja zachowania dziec-
ka prowadzona podczas zajęć 
przedszkolnych

IV.1) wyraża swoje rozumienie świata, 
zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim 
otoczeniu za pomocą komunikatów 
pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego 
ruchu, gestów, impresji plastycznych, 
technicznych, teatralnych, mimicznych, 
konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału 
naturalnego;
IV.7) eksperymentuje 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 dzie-
cięcego repertuaru oraz łatwe piosenki lu-
dowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym 
muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska 
pozamuzyczne różnymi środkami aktyw-
ności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; 
wykonuje lub rozpoznaje melodie, pio-
senki i pieśni, np. ważne dla wszystkich 
dzieci w przedszkolu, np. hymn przed-
szkola, 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;

Czy dziecko chętnie uczestniczy 
w zabawach parateatralnych?

Tak – 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko improwizuje ruchem i ge-
stem, porusza się przy muzyce, tańczy, 
reaguje na sygnały?

Czy dziecko zna i śpiewa piosenki 
z repertuaru dziecięcego?

16. Gotowość do posługiwa-
nia się językiem obcym 
nowożytnym
– obserwacja zachowania dziecka 
prowadzona podczas zajęć przed-
szkolnych przez nauczyciela uczącego 
języka obcego nowożytnego

IV.21) rozumie bardzo proste polecenia 
w języku obcym nowożytnym i reaguje 
na nie; uczestniczy w zabawach, np. 
muzycznych, ruchowych, plastycznych, 
konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyra-
zów i zwrotów mających znaczenie dla 
danej zabawy lub innych podejmowanych 
czynności; powtarza rymowanki, proste 
wierszyki i śpiewa piosenki w grupie; 
rozumie ogólny sens krótkich historyjek 
opowiadanych lub czytanych, gdy są 
wspierane np. obrazkami, rekwizytami, 
ruchem, mimiką, gestami;

Czy dziecko rozumie proste polecenia 
kierowane do niego w nauczanym 
języku i czy stosuje się do nich?

Tak – 1 p.
Nie – 0 p.

Czy dziecko, używa wybranych zwro-
tów i wyrazów w nauczanym języku?

Czy dziecko śpiewa w grupie poznane 
piosenki,  powtarza proste rymowanki 
i wierszyki w nauczanym języku?
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Profilogram wyników

Poziom 
kompetencji

I. Fizyczny obszar  
rozwoju dziecka

II. Emocjonalny obszar 
rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar  
rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar  
rozwoju dziecka

Zakres 
punktowy

wynik Zakres 
punktowy

wynik Zakres 
punktowy

wynik Zakres 
punktowy

wynik

jesień wiosna jesień wiosna jesień wiosna jesień wiosna

Wysoki 17–23 8–11 9–12 65–86

Średni 12–16 6–7 6–8 43–64

Niski 6–11 3–5 3–5 22–42

Bardzo niski 5 i mniej 2 i mniej 2 i mniej 21 i mniej

Interpretacja wyników
Poziom wysoki (powyżej 75% punktów w badanym obszarze) – dziecko w stopniu bardzo dobrym opano-
wało wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej w zakresie badanego obszaru. Dzięki 
dalszej systematycznej pracy wychowawczej i edukacyjnej przedszkola będzie gotowe do realizacji obo-
wiązku szkolnego.

Poziom średni (powyżej 50% do 75% punktów w badanym obszarze) – dziecko w stopniu dobrym opano-
wało wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej w zakresie badanego obszaru. Może 
jeszcze mieć problem z niektórymi zagadnieniami. Aby mogło w przyszłości sprostać wymaganiom obo-
wiązku szkolnego konieczne jest wprowadzenie dodatkowych działań mających na celu rozwijanie słabszych 
obszarów kompetencji. Konieczna jest dodatkowa indywidualna praca nauczyciela przedszkola we współ-
pracy z rodzicami.

Poziom niski (powyżej 25% do 50% punktów w badanym obszarze) – dziecko opanowało w stopniu nieza-
dowalającym wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej w zakresie badanego obszaru. 
Prawdopodobna jest duża niedojrzałości w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego  lub percepcyjnego. 
Aby wykluczyć zaburzenia rozwojowe konieczna jest specjalistyczna diagnoza. Zgodnie z zaleceniami specja-
listów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy stworzyć indywidualny program wspomagania rozwoju 
dziecka. Intensywna praca korekcyjno-kompensacyjna przy ścisłej współpracy nauczyciela przedszkola i rodzi-
ców umożliwi dziecku osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki w szkole.

Poziom bardzo niski (do 25% punktów w danym obszarze) – dziecko nie opanowało wcale lub opanowało 
w stopniu bardzo niskim wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej w zakresie badanego 
obszaru. Istnieje realne podejrzenie zaburzeń rozwojowych. Dziecko wymaga wnikliwej diagnozy specjalistycz-
nej i stworzenia indywidualnego programu wspomagania rozwoju. Intensywna praca korekcyjno-kompensacyjna 
realizowana przy ścisłej współpracy nauczyciela przedszkola i rodziców może zapobiec pogłębianiu się trudności 
rozwojowych oraz dać dziecku szansę na osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole.


