
"Praktyczne wskazówki dla rodziców dzieci realizujących roczne obowiązkowe 
 przygotowanie przedszkolne (ropp)" 

 
            opracowanie mgr Ewa Wróblewska - pedagog PPP nr 1 w Gdyni, a także wieloletni nauczyciel 

pracujący z dziećmi w r.o.p.p. oraz terapeuta pedagogiczny, pracujący w ramach zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych w szkole z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. 

 
Spotkanie II   "Inne nie mniej ważne umiejętności i sprawności, które wpływają na prawidłowe 
                         przygotowanie dziecka do nauki szkolnej i warunkują osiągnięcie sukcesu 
                         edukacyjnego - sprawność grafomotoryczna"   
 
Każde dziecko ma własny, indywidualny rytm i tempo rozwoju, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, 
dlatego powinno być traktowane w tym zakresie indywidualnie. Dlatego też dzieci nie powinno się porównywać 
ze sobą i o ile to możliwe zadania stosować zależnie od możliwości dziecka. 
 
     Z informacji  uzyskanych od rodziców podczas wykonywania diagnozy pedagogicznej  w poradni, 
     nierzadko dowiaduję się, że choć dziecko ma duże trudności w wykonywaniu określonych zadań, 
     musi je wykonywać w takiej samej ilości jak inne dzieci. Mimo próśb rodziców, którzy sygnalizują 
     problem w odrabianiu prac domowych (niechęć, płacz, niestaranność, poświęcanie dużej ilości czasu...), 
     nauczyciel najczęściej nie ogranicza ilości pracy, nie chce bowiem stwarzać precedensów, bo "co 
     powiedzą inni rodzice i dzieci". Niekiedy zdarza się, że sugerują przeprowadzenie diagnozy w poradni, 
     w celu znalezienia przyczyn trudności. Są też nauczyciele, którzy uważają, że dziecko ma 3 lata 
     w nauczaniu zintegrowanym, by opanować wszystkie umiejętności. Jest to prawda, jeśli nie ma deficytów 
     rozwojowych. A co jeśli dziecko nawet do końca III klasy, bez dodatkowej pomocy nie może nauczyć się 
     czytać, pisać i cały czas jest "najgorsze", nie radzi sobie z pracą, otrzymuje informacje, że się nie 
     stara? Nauczyciele nie mogą włączyć dziecka do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych usprawniających 
     funkcje (np. słuchowe) i umiejętności szkolne, bez wskazania takiej formy pomocy przez poradnię 
     psychologiczno - pedagogiczną.   
     Rodzic powinien wiedzieć, że jeśli występują u dziecka jakiekolwiek niepokojące symptomy 
     w jego rozwoju, rodzic ma prawo zgłosić się o pomoc do poradni. Im wcześniej się zgłosi, tym 
     szybciej można zaradzić trudnościom. 
 
Podczas I spotkania zwróciłam uwagę na funkcje słuchowe, których prawidłowy rozwój odgrywa 
najważniejszą rolę w nauce czytania i pisania. 
 
Pozostały mi do omówienia inne aspekty rozwoju, które od najwcześniejszych lat powinny być prawidłowo 
kształtowane, rozwijane i usprawniane, by dziecko jak najlepiej było przygotowane do radzenia sobie z 
obowiązkami szkolnymi. 
Wyjaśnię, dlaczego te wszystkie czynniki są ważne podczas nauki czytania i pisania. Na dzisiejszym II 
spotkaniu omówię  sprawność grafomotoryczną. 
III spotkanie, to pozostałe aspekty: 
   -funkcje wzrokowe (nie chodzi tu o wady wzroku, lecz to wszystko co dzieje się w korze mózgowej); 
   -konieczność poprawnej wymowy; 
   -ukształtowanie miejętności matematycznych; 
   -orientacja kierunkowo - przestrzenna i w schemacie własnego ciała. 
 
Grafomotoryka to najprościej mówiąc umiejętność rysowania i pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne 
rozwijamy od najmłodszych lat i rozwój grafomotoryki dziecka trwa kilka lat.  Nauka rysowania i pisania 
zaczyna się od nieporadnych prób samodzielnego rysowania, kolorowania obrazków i zamalowywania 
przestrzeni, rysowania po śladzie rysunków, szlaczków lub znaków literopodobnych, odwzorowywania 
rysunków, figur geometrycznych... W zależności od sprawności manualnych dziecka, koordynacji wzrokowo - 
ruchowej okres nieporadnych prób może szybko się zakończyć, ale też może trwać zbyt długo, co do 
oczekiwań rodzica i nauczyciela. 
 
       Z mojego terapeutyucznego doświadczenia wynika, że we wszystkich ćwiczeniach należy starać się 
       o jakość wykonania, a nie o ilość. Każdy z nas ma zapewne takie czynności, które mu nie wychodzą, 
       ale musi je wykonać, a jeśli jest to możliwe, wykonujemy je w ostateczności, gdy już nie ma wyjścia. 
       A co ma zrobić dziecko, któremu nie udaje się praca mimo wysiłku, wszyscy wokół są niezadowoleni, 
       a ono musi na następny dzień wykonać kolejne strony w ćwiczeniach. Widząc przed sobą dużą ilość 
       zadań do wykonania w końcu podejmuje pracę, ale często robi to niedbale, by jak najszybciej skończyć. 
       Czy nie lepiej byłoby, gdyby dziecko mogło wykonać część zadań, ale wyrabiając prawidłowe nawyki w 
       rysowaniu, kolorowaniu, pisaniu. Jeśli w szkole jest to niemożliwe, to przy wykonywaniu dodatkowych 
       ćwiczeń w domu nie narzucajcie dzieciom zbyt wiele pracy, lecz starajcie się, by to, co robi było 



       wykonane poprawnie. Często w zajęciach z dziećmi mówiłam "zrób tyle przykładów, ile dasz 
       radę, ale żeby było ładnie, poprawnie". Satysfakcję miałam wtedy, gdy dziecku, któremu pisanie liter 
       sprawiało ogramną trudność poleciłam "napisz ładnie 4 razy", a dziecko pyta: "A czy mogę całą 
       inijkę?". Osiągnęłam sukces. 
 
Należy stworzyć dziecku możliwości bogatego wyboru operacji ruchowych (darcie, zgniatanie, tworzenie z 
masy solnej, plasteliny, modeliny, nawlekanie koralików...), by doskonalić sprawność manualną ręki. 
 
Dziecko powinno "tworzyć"  na przeróżnym materiale i strukturze, tak w pozycji pionowej np. na tablicy, jak i 
pozycji poziomej, np. na kartce papieru. Powinno używać  przyborów do rysowania i malowania o różnej 
twardości np. pędzel, węgiel, kreda, kredki, by wyćwiczyć odpowiednią siłę nacisku narzędzia pisarskiego na 
kartkę. Napięcie mięśniowe dłoni może być osłabione i wówczas litery stają się mało czytelne, bo prawie 
niewidoczne. Wzmożone napięcie, to tak silny nacisk narzędzia pisarskiego na kartkę papieru, że aż robi się 
dziura lub pismo przebija na następnej kartce, a dziecko odczuwa ból ręki podczas pisania. 
 
Gdy dziecko wykonuje różnorodne ćwiczenia w rysowaniu i pisaniu, zależy nam by zadania wykonywane były 
poprawnie, starannie, estetycznie. Są pewne czynniki sprzyjające wyrobieniu właściwych nawyków. 
   
1.Należy zadbać o prawidłowy uchwyt przyboru do pisania, bez względu na to czy dziecko jest 
   prawo-, czy leworęczne. Uchwyt zmienia się wraz z rozwojem dziecka. 6-latek powinien trzymać przybór 
   w trzech palcach prowadzących narzędzie do pisania: palec wskazujący i kciuk - od góry, a palec 
   środkowy powinien podpierać.  Pomocne są specjalne wyprofilowane  nakładki na przybory lub ołówki, 
   kredki o kształcie trójkątnym. 
 
           Stała troska o to, aby dziecko właściwie trzymało przybory do rysowania czy pisania, 
           z biegiem czasu doprowadza do zmniejszenia napięcia mięśni. Ruchy ręki stają się płynne. 
 
   Z prawidłowym uchwytem wiąże się odległość, w jakiej należy trzymać przybór od końcowki piszącej. 
   Jest to około 1,5 - 2 cm. Gdy dziecko trzyma bardzo nisko, zasłania sobie to, co napisało i aby 
   kontrolować  zapis przekrzywia główę (i plecy). 
 
2.Należy zadbać o prawidłową pozycję przy pisaniu: plecy wyprostowane, łokcie równo ułożone na blacie 
   stołu. 
   W szkole dziecko leworęczne powinno mieć sąsiada po swojej prawej stronie, aby oboje nie przeszkadzali 
   sobie podczas pisania. Zeszyt powinien być położony ukośnie i nachylony w prawą stronę, lewym rogiem 
   do góry. 
 
3.Dbamy od początku o właściwy kierunek kreślenia liter. 
    
         Dziecko tworzy różne rysunki zawierające koła, kreski (pionowe i poziome), początkowo próbuje 
         pisać litery drukowane (swoje imię, imiona najbliższych). Już w tym momencie powinniśmy zwrócić 
         uwagę na prawidłowy kierunek pisania: 
           -koła, jako element liter kolistych (o, a, d, g) rysujemy / piszemy od góry w kierunku odwrotnym do 
             ruchu wskazówek zegara; 
           -kreski pionowe, jako element wielu liter należy rysować / pisać z góry na dół; 
           -kreski poziome rysujemy / piszemy od lewej, do prawej strony. 
 
Podczas nauki pisania liter psługujemy się strzałkami wskazującymi punkt wyjścia do kreślenia i kierunek 
kreślenia danej litery. Dobrze jest pokazać dzieciom wszystkie litery, których początkowa droga kreślenia jest 
taka sama. 
Kreślenie liter wymaga znacznego usprawnienia ręki. Do tych zadań przygotowujemy dzieci, ucząc je 
kreślenia liter po śladach. 
 
        I tutaj trzeba nadzoru i kontroli. Bardzo często bowiem, mimo wskazanego kierunku kreślenia, 
        dziecko przy samodzielnej pracy nie stosuje się do tego. Ma swój sposób pisania. 
        Jeżeli nie będzie prawidłowo kreśliło liter, to będzie utrwalało błędy graficzne. Nie będzie płynności 
        pisania. 
 
Nieco później, podczas pisania sylab i zdań dbamy o płynność pisania. W początkowym okresie trudno 
będzie dzieciom pisać płynnie, gdyż ręka jeszcze zbyt mocno leży na stoliku. Przesunięcie ręki będzie 
wymagało przerwania pisania. 
Płynność pisania zakłócają znaki diakrytyczne, które powinny być stawiane w czasie pisania danej litery lub 
po napisaniu litery sąsiedniej, jeśli tak jest wygodniej. 


