
Przykładowe zadania dla sześciolatka (czy wykonuje sprawnie czy ma kłopoty):

• sprawność ruchowa:

◦ skakanie na jednej nodze – prosimy dziecko o przeskakanie na jednej nodze do celu

odległego o jakieś 3-4 metry

◦ rzucanie  i  chwytanie  piłki  (piłka  wielkości  piłki  do  siatkówki  lub  większa,  nie  za

ciężka) – rzucamy do dziecka, następnie dziecko rzuca rzuca do nas

• sprawność manualna i grafomotoryczna

◦ wycinanie nożyczkami koła z papieru  – odrysowujemy na papierze koło (może być

wielkości  spodka,  małego  talerzyka)  i  prosimy  dziecko  o  wycięcie  po  linii  (dzieci

leworęczne powinny mieć nożyczki dla leworęcznych)

◦ rysowanie  człowieka  –  prosimy  o  narysowanie  postaci  człowieka/ludzika  –  nie

podpowiadamy części ciała – „narysuj jak prawdziwego człowieka”

◦ odwzorowanie szlaczków  – prosimy o dokończenie szlaczku (fale, zygzaki, pętelki),

rysujemy  początek  szlaczku  w  granicach  dwóch/trzech  linii  (jak  w  zeszytach  do

polskiego) i prosimy dziecko o dokończenie

• orientacja przestrzenna

◦ określanie kierunków w stosunku do własnego ciała – prosimy dziecko o pokazanie,

gdzie ma lewą rękę, prawe oko, prawy łokieć, lewe kolano, następnie siadamy twarzą do

dziecka i prosimy o pokazanie tego samego u nas („gdzie ja mam...”)

◦ określanie położenia na płaszczyźnie  – kładziemy przed dzieckiem kartkę papieru i

prosimy o określenie, gdzie jest góra kartki, dół kartki, prawy dolny róg itp.

• percepcja słuchowa

◦ pamięć  słuchowa –  prosimy dziecko  o  powtórzenie  ciągu  4  cyfr,  następnie  5  cyfr

(powiedz tak jak ja, np.: 5-7-2-6,     8-1-7-2,     4-2-7-6-3,    mówimy dość monotonnym

tonem)

◦ wysłuchiwanie samogłoski i  spółgłoski w wygłosie (na końcu wyrazu) – mówimy

dziecku wyraz, np. „lalka”, „kot”, podajemy głoskę, którą słychać na końcu wyrazu –

odpowiednio „a”, „t”, następnie mówimy wyraz kończący się samogłoską np. „igła” i

prosimy o podanie głoski z końca wyrazu, spółgłoską, np. „dom” i tak samo prosimy o

podanie głoski z końca wyrazu

◦ analiza głoskowa – mówimy wyraz np. kot i podajemy dziecku, jakie głoski słychać: k-

o-t, następnie podajemy inny (zaczynamy od trzyliterowych) i prosimy o podzielenie na

głoski (np. lis, mak, but, lody, motor, lampa itp.)

• percepcja wzrokowa

◦ składanie  obrazka  z  części  –  tniemy  obrazek  z  gazety  symetrycznie  na  8

prostokątów/kwadratów/trójkątów, mieszamy je i prosimy o złożenie w całość

◦ wyszukiwanie różnic – znajdujemy w książce zadanie z dwoma obrazkami, które różnią



się kilkoma szczegółami, prosimy dziecko o ich znalezienie (pilnujemy, żeby zaznaczało

różnice tylko na jednym obrazku – lub na dwóch cały czas, ale wtedy będzie trudniej, bo

trzeba będzie pamiętać, żeby liczyć znalezione różnice tylko z jednego obrazka)

• mowa

◦ opowiadanie o obrazku – bierzemy obrazek (najlepiej z postaciami), prosimy dziecko,

żeby opowiedziało,   co się na nim dzieje,  co może się wydarzyć potem, jak nazwie

(zatytułuje) obrazek

◦ rozumienie przyimków – bierzemy samochodzik/figurkę/klocek i prosimy o ustawienie

np.  pod stołem,  w szafce,  na półce,  pomiędzy misiem a łóżkiem,  obok krzesła,  za

łóżkiem (nie trzeba specjalnie ustawiać przedmiotów czy mebli, wykorzystujemy rzeczy

znajdujące się w pomieszczeniu)

• myślenie

◦ klasyfikacja – rozkładamy elementy- różne obrazki z gazet i gier, mogą być z memory i

prosimy o połączenie takich, które jakoś do siebie pasują (np. kategoria: przedmioty w

kuchni, okrągłe, pojazdy, zwierzęta, zwierzęta z farmy, czerwone, ubrania, jedzenie)

◦ dodawanie  i  odejmowanie  –  rozkładamy  przed  dzieckiem  parzystą  liczbę  takich

samych  elementów  w  ilości  2-10  (klocki/kasztany/fasolki/patyczki  kosmetyczne)  i

prosimy o równe rozdzielenie (żebyśmy mieli po tyle samo), następnie o przeliczenie

swoich,  następnie  mówimy  instrukcję:  daj  mi  np.  2,  teraz  mam  4  i  dałeś  mi  2

(zakrywamy  swoje  elementy),  ile  teraz  mam  („4  i  2  ile  to  będzie”),  odkrywamy i

przeliczamy,  czy podana liczba jest  właściwa,  następnie odkładamy np. 3 i  mówimy

instrukcję:  mam  6  i  oddałam 3,  ile  mi  zostało  (zakrywamy elementy),  po  podaniu

odpowiedzi odkrywamy i przeliczamy

W przypadku trudności dziecka w jakimś zadaniu sprawdzamy wykonie po raz drugi w innym dniu,

może  o  innej  porze  dnia.  Jeśli  dziecko  ma  trudności  ze  zrozumieniem  zadania  możemy

zademonstrować  na  innym  elemencie/obrazku  wykonanie,  następnie  poprosić  dziecko  o

powtórzenie i następnie samodzielne wykonanie już na nowym elemencie. Jeśli rodzice niepokoją

się wykonaniem jakiegoś zadania, wskazana jest konsultacja z nauczycielem – wychowawcą (jak

dziecko radzi sobie w tej sferze podczas zajęć w przedszkolu).
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