
 
"Praktyczne wskazówki dla rodziców dzieci realizujących roczne obowiązkowe 

 przygotowanie przedszkolne (ropp)" 
 

            opracowanie   mgr Ewa Wróblewska - pedagog PPP nr 1 w Gdyni, a także wieloletni naczyciel 
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 III  "Inne nie mniej ważne umiejętności i sprawności, które wpływają na prawidłowe 
                         przygotowanie dziecka do nauki szkolnej i warunkują osiagnięcie sukcesu 
                         edukacyjnego"   
 
   -prawidłowy rozwój funkcji wzrokowych (nie chodzi tu o wady wzroku, lecz to wszystko co dzieje 
    się w korze mózgowej); 
   -poprawna orientacja kierunkowo - przestrzenna i w schemacie własnego ciała; 
   -konieczność poprawnej wymowy; 
   -umiejętności matematyczne. 
  
1.Na percepcję wzrokową wg Rudolfa Arnheim, autora książki "Sztuka i percepcja wzrokowa" 
   składają się pamięć wzrokowa, czyli zdolność do utrwalania i przypominania sobie obrazów  
   i informacji oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa, która pozwala harmonizować ruchy gałek 
   ocznych z ruchami całego ciała.  
 
Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych, a także 
do ich interpretowania, która dokonuje się nie na siatkówce, lecz w mózgu. Nie chodzi więc o samą 
zdolność widzenia, ale o przetwarzanie przez mózg tego, co widzimy.  

 
        Trudności w rozpoznawaniu symboli wzrokowych powodują, że opanowanie umiejętności 
        czytania i pisania jest dla dzieci bardzo trudne - a czasem nawet niemożliwe. Dziecko może mieć 
        trudności w rozróżnieniu kształtów pojedynczych liter, znacznie gorzej może radzić sobie z 
        graficznym układem liter w wyrazie.    
        Dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej przechylają głowę lub nierówno układają zeszyty  
        i książki podczas pisania i czytania. Często też trą oczy lub zamykają jedno z nich, a także 
        wolno, często też błędnie, przepisują znaki z tablicy.  

 
Starajmy się  więc, aby dziecko wykonywalo różnorodne zadania, gry i zabawy, które rozwijają 
percepcję wzrokową. Jest bardzo dużo publikacji, które mogą  ułatwić nam to zadanie, ale i bez nich 
możemy stosować różne ćwiczenia, przykładowo: 
          -układanie obrazków z części; 
        -szukanie poszczególnych elementów dużego obrazka;  

          -rysowanie brakujących elementów obrazu; 
          -odtwarzanie figur geometrycznych i liter; 
          -ukladanie historyjek obrazkowych; 
          -układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych i klocków, według wzoru; 
 
-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej  (początkowo dzicko spostrzega całościowo np. ogólny 
 kształt, barwa czy wielkość, a  poprzez dojrzewanie analizatora  wzrokowego spostrzeganie staje się 
 coraz bardziej precyzyjne):   
         -rozpoznawanie zmian (ilościowych i jakościowych) w układach elementów; 
         -łączenie w pary identycznych symboli; 
         -wynajdywanie różnic w wyrazach różniących się tylko jedną literą; 
         -różnicowanie kształtów graficznych;       
         -rozróżnianiu znaków i przedmiotów zbliżonych wielkością lub kształtem; 
        -usprawnianie poprawnego odtwarzania liter i cyfr; 

 
-ćwiczenie pamięci wzrokowej; 
      -"memory" - gra polegająca na odnajdowaniu par takich samych kart; 
      -zapamiętywanie i odtwarzanie z pamięci układu elementów; 
      -układanie obrazków w kolejności, w jakiej były pokazywane; 
      -wyliczanie przedmiotów zapamiętanych wzrokowo... 
 
2.Orientacja kierunkowo - przestrzenna i w schemacie własnego ciała wiąże się ściśle z percepcją 
   wzrokową.  
 
Należy zachęcać dziecko do ćwiczeń rozwijających orientację w schemacie ciała i przestrzeni, 
wykorzystując w tym celu wszelkie sytuacje codziennego życia: 
 



   -doskonalenie umiejętności rozpoznawania kierunków przestrzennych – kształtowanie pojęć typu: 
    przed, za, pod, obok, nad, na górze, na dole; 
   -określanie położenia przedmiotów w przestrzeni oraz położenia przedmiotów w stosunku do siebie 
     nawzajem;  
   -orientowanie się w schemacie ciała - nauka rozpoznawania prawej i lewej strony ciała oraz różnych 
    jego części; 
   -utrwalanie różnicowania kierunków przestrzennych poprzez zabawy: 
       -wykonywanie ćwiczeń graficznych kształtujących orientację w przestrzeni np. z prawej strony 
         kartki narysuj drzewo, pośrodku kartki - dom ....;  
        -rysowanie "pod  dyktando" - od określonego miejsca zgodnie ze wskazówkami dziecko rysuje 
         np.2 kratki w górę, dalej - 3 kratki w prawo, stamtąd 5 kratek w dół itd. mogą powstawać obrazki; 
        -dorysowywanie drugiej części obrazka wg symetrii osiowej;  

 
3.Dbałość o poprawną wymowę.  
 
Dziecko w wieku szkolnym, powinno mieć już opanowaną poprawną wymowę. Jesli tak nie jest, wiąże 
sie to z niekorzystnymi konsekwencjami: 
    -występują trudności w pisaniu, gdyż dziecko, które wymawia głoski nieprawidłowo będzie je 
     dokładnie w taki sam sposób zapisywało: zamiast szafka powie safka i tak też zapisze;  
    -mogą występować problemy w rozwoju emocjonalnym i kształtowaniu samooceny -   dziecko, które 
     jest świadome występującej wady wymowy bardzo często unika wypowiadania się na forum klasy, 
     gorzej nawiązuje relacje z rówieśnikami, bo np. jego mowa jest mało zrozumiała, boi się 
     odrzucenia, wyśmiewania. 
 
Wszelkie nieprawidłowości, występujące w mowie dziecka, należy jak najszybciej skonsultować z 
logopedą, który postawi diagnozę oraz przekaże  stosowne ćwiczenia do pracy z dzieckiem w 
domu.  Nie wystarczają ćwiczenia pod okiem logopedy, lecz największy efekt uzyskuje się  
wykonując codzienne, systematyczne ćwiczenia w domu, zgodnie z zaleceniami logopedy.  
         
4.Kształtowanie umiejętności liczenia 
 
Rozwijanie zinteresowań matematycznych u dzieci powinno odbywać się poprzez zabawę 
najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, a w trakcie ich przetwarzania dziecko musi mówić  
Punktem wyjścia przy opracowaniu poszczególnych działań na liczbach powinna być własna 
aktywność czynności na konkretach. Wówczas pojęcia matematyczne, a potem ich abstrakcyjne 
odpowiedniki – znaki matematyczne, będą zrozumiałe dla dzieci i będą miały konkretne znaczenie.  
 
Musimy powiązać matematykę z praktyką życia codziennego. Zakupy, stanie w kolejce 
(określanie gdzie mniej osób, gdzie więcej), pomoc przy pieczeniu, gotowaniu (przygotowywanie 
składników), rozkładanie po równo jabłek na talerzykach, segregowanie prania... są  doskonałą okazją 
do kształtowania  konkretnych pojęć, które dziecko wykorzysta w latach późniejszych – umiejętność 
porównywania, szacowania, klasyfikowania, wyodrębniania... 
W celu ukształtowania umiejętności liczenia dziecko powinno mieć nawyk liczenia wszystkiego 
dookoła (w domu , w przedszkolu, w parku). Z czasem dziecko opanuje umiejętność, że ostatni 
wypowiedziany liczebnik ma podwójne znaczenie: 
  -oznacza ostatni liczony przedmiot. 
  -określa liczbę policzonych przedmiotów. 
 
Bardzo ważne w edukacji matematycznej dziecka jest wykorzystywanie dziecięcych gier, głównie 
planszowych, właściwie dobranych i pożytecznych. Gra nie może być zbyt łatwa, bo niczego 
dziecka nie nauczy, nie może być także zbyt trudna, gdyż zniechęci i wystraszy.  
 
Liczenia na palcach jest niezwykle ważne: pozwala dziecku łatwiej pokonać drogę od konkretów do 
liczenia w pamięci, a więc do abstrakcji. Ważne jest nabycie umiejętności związanej z doliczaniem i 
odliczaniem. Chodzi o to, aby zamiast dążyć do policzenia wszystkich przedmiotów (palców) dziecko 
mogło tylko doliczyć te dodane lub odliczyć odejmowane. Żeby tak się stało, dziecko musi już 
ujmować globalnie małe liczebności.  
 
Umiejętność liczenia u dziecka kształtuje się przez wiele lat. Nie nauczy się ono liczyć poprzez 
obserwowanie tej czynności u innych. Najlepiej, gdy ma możliwość dotykania rzeczy i 
manipulowania nimi.  
 
 
 
 
 

 


