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„Co mam w środku” – przykłady tworzenia naturalnych sytuacji 

zadań dla dzieci przedszkolnych umożliwiających obserwację. 
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Do zadań nauczycieli przedszkoli – w stosunku do wszystkich dzieci uczęszczających do 

przedszkola – należy prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu 

rozpoznanie i określenie poziomu rozwoju dzieci w poszczególnych sferach, a także 

dokumentowanie tych obserwacji. Dla dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w 

szkole, przeprowadzana jest diagnoza dojrzałości szkolnej. 

 

     Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn.14 lutego 2017 r. pierwsza 

obserwacja dzieci uczęszczających do przedszkola powinna być przeprowadzona w 

październiku/listopadzie. Jest to czas, kiedy nowoprzybyłe dzieci przeszły już etap adaptacji 

do przedszkola i przyzwyczaiły się do nowych warunków przedszkolnych. Jeśli dziecko 

potrzebuje więcej czasu na adaptację – zwłaszcza jeśli wcześniej nie chodziło do przedszkola 

– wówczas rozpoczęcie obserwacji warto odsunąć w czasie. Dzieci, które już uczęszczały do 

przedszkola takiego czasu adaptacji nie potrzebują  

Drugą obserwację ministerstwo proponuje przeprowadzić w kwietniu, po upływie kilku 

miesięcy, podczas których prowadzone są oddziaływania wspierające rozwój dziecka. 

Pozwoli to na porównanie wyników obu obserwacji, przyjrzenie się dynamice rozwoju 

dziecka oraz jego postępom. 

Zanim przystąpimy do obserwacji musimy wiedzieć jakie są normy rozwoju dziecka w 

danym wieku to znaczy co jest typowe dla rozwoju dziecka a co nie jest.  

Kiedy mówimy o rozwoju w normie? H. Nartowska uważa, że „Normą rozwoju nazywamy te 

osiągnięcia w zakresie poszczególnych funkcji, które stwierdza się u większości dzieci w 

danym wieku”. Zaś M. Bogdanowicz w „Psychologii klinicznej”, pisze iż „„O stwierdzeniu 

normy decyduje uzyskanie wyniku zbliżonego do średniej (dopuszczalna jest różnica o tzw. 

jedno odchylenie standardowe). Wynik taki uzyskuje 2/3 dzieci badanej populacji (np. dzieci 

w wieku przedszkolnym” 
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W przypadku niewielkich odchyleń od normy mówimy raczej o różnicach indywidualnych 

lub reakcjach przystosowawczych. Nie ma ścisłych norm i granic określających możliwości 

dziecka, są ogólne podobne i prawdopodobne wzorce predyspozycji i zachowań. Czasami 

dziecko wyprzedza nieco jakiś typ zachowań (umiejętności) ponad swój wiek albo dorasta do 

niego nieco później. Wiek dziecka pozwala przypuszczać jak wiele dziecko umie, w jaki 

sposób się uczy i jaką ilość i jaki rodzaj informacji jest w stanie przyjąć.  

Potrzebujemy również wiedzy o rozwoju dziecka w poszczególnych etapach życia. To co jest 

typowe dla rozwoju dziecka trzyletniego nie będzie takie samo dla dziecka pięcioletniego. 

Wiadomo, że dziecko czteroletnie nie będzie w stanie opanować umiejętności dziecka 

sześcioletniego. W związku z tym nie ma potrzeby sprawdzać tych umiejętności a raczej 

należy się skupić na umiejętnościach czterolatka. . Na przełomie tych kilku lat 

przedszkolnych sprawdzamy te same umiejętności i obserwujmy jak się one rozwijają. 

Prowadzone obserwacje zapisujemy w arkuszach do obserwacji. Warto zatem korzystać z 

jednych i sprawdzonych przez siebie, które dają ogląd rozwoju dziecka w poszczególnych 

etapach życia. Czasami trudno jest zaobserwować całokształt rozwoju umiejętności, jeśli np. 

zmieniamy arkusze co roku.. Nie potrzebujemy też zbyt skomplikowanych czy nadmiernie 

obszernych (wielokartkowych). Potrzebujemy arkusza do zapisu obserwacji rzeczowego i 

uwzględniającego wszystkie obszary. Dla mnie takimi arkuszami są te, stworzone przez 

konsultanta ds. wychowania przedszkolnego w W-M ODN A. Gułę.  

JAKI JEST NASZ ZAKRES OBSERWACJI? 

● Umiejętności społeczne i odporność emocjonalna. 

● Umiejętności matematyczne i gotowość do nauki czytania i pisania. 

● Sprawność motoryczna i koordynacja wzrokowo-ruchowa. 

● Samodzielność w tym umiejętność wykonywania czynności samoobsługowych. 

 

Przed przystąpieniem do obserwacji zachowań i umiejętności dziecka dobry obserwator 

powinien odpowiedzieć sobie na następujące pytania: 

• Co muszę wiedzieć na temat rozwoju dziecka? Co jest normą w jego rozwoju a co nią 

nie jest? 

• Jaka jest moja wiedza metodyczna, psychologiczna  

i pedagogiczna?   

• Czy jestem dobrze przygotowany do tego działania? 

• Co chce zaobserwować? Jakiej informacji potrzebujesz? 

• Jakie zachowania dziecka chce obserwować? 

• Od kiedy zacznę obserwację, kiedy i jak długo będę obserwować, 

• W jaki sposób będę rejestrować zaobserwowane zachowania? 
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• W jaki sposób będę analizować otrzymane dane 

• W jaki sposób prowadzone przeze mnie działania pomogą dziecku? 

 

Zachęcam do zapoznania się z kilkoma propozycjami, które sprawią, że obserwacja dziecka 

nie będzie tylko obowiązkiem ale stanie się wspólnym działaniem i zabawą: 

 

 rano zastanów się kogo dzisiaj będziesz obserwować: w jakim czasie np. zajęć, 

zabawy, podczas jakich czynności w ciągu dnia: samoobsługowych, spożywania 

posiłków, w szatni, 

 możesz „obserwowane” dzieci zaznaczyć dając im np. zrobione przez Ciebie znaczki, 

wizytówki, kotyliony (dzieci mogą również zrobić je same). Możesz posadzić je też w 

pierwszym rzędzie, przy wybranym stoliku, najbliżej siebie 

 dzieci same sobie mogą zrobić papierowe bransoletki, które kolejnego dnia będą 

identyfikatorami przy obserwowaniu konkretnych umiejętności. Dla nich będzie to 

element ozdoby(każdy by chciał taką bransoletkę) a dla nas obserwujących 

informacja, które dziecko dzisiaj chcę obserwować w czasie konkretnej czynności.  

 każdego kolejnego dnia możesz prowadzić obserwację innych osób, 

 wykorzystaj moment wychodzenia dzieci z łazienki po myciu rąk przed posiłkiem: 

każdy kto wychodzi mówi np. dni tygodnia (pory roku). Przygotuj kolorowe znaczki 

dla nich, które podpowiedzą Ci, kto opanował tę umiejętność a kto jeszcze nie. 

 

Poniżej prezentuję kilka (spośród licznych) prostych przykładów 

wykorzystania zajęć i zabaw w ciągu dnia, które mogą wspomóc 

prowadzenie obserwacji dzieci w konkretnych obszarach.   

 

1. Karty pracy  - bardzo często używamy w naszej pracy tzw. kart pracy, aby 

podsumować, utrwalić wiadomości lub zaobserwować jaką dzieci mają 

wiedzę w danym temacie. Nie zawsze trzeba je kserować lub posiłkować 

się podręcznikiem z takimi kartami. Doskonałym pomysłem jest kiedy 

dzieci same przygotowują sobie takie karty pracy np rano. Może to być 

pierwszy etap pracy plastycznej, którą wykonają następnie na zajęciach. 

Już w tym czasie można wiele zaobserwować. Takie samodzielne 

działanie może być jednocześnie pracą plastyczną na wystawę oraz kartą 

pracy informującą nauczyciela o rozwoju dziecka. 
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2. Cykl  zajęć o listonoszu i poczcie – jednym z działań może być zabawa w 

której listonosz, czyli wybrane dziecko, rozdaje listy pozostałym. Aby 

odebrać liścik, trzeba podać swój adres. Warto te zabawę powtarzać przez 

kilka dni. Dzieci bawią się a nauczyciel może zaobserwować wiele 

umiejętności: 

*uczestnictwo w zabawie, inicjowanie zabawy, 

*posługiwanie się swoim imieniem i nazwiskiem 

*znajomość adresu zamieszkania, 

*nawiązywanie odpowiednich relacji z rówieśnikami, 

*wczuwanie się w emocje swoje i innych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Żywa prezentacja – Gdzie byłem na wakacjach? – we wrześniu stwórzmy 

dzieciom możliwość zaprezentowania swoich przygód wakacyjnych w 

czasie przygotowanej przez siebie prostej prezentacji. Wystarczy mapa 

Polski oraz różne pamiątki z wakacji przyniesione przez dziecko z domu, 

o których opowie swoim kolegom. Musimy ustalić ilość prezentacji 

każdego dnia, żeby to działanie miało swoją dynamikę (ok 3 dziennie). 

Jest to zadanie dla chętnych dzieci ale najczęściej wszystkie chcą wziąć w 

nim udział. Co możemy zaobserwować?:  

*umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi na temat konkretnych  

  zdarzeń, 

*znajomość nazwy swojego kraju, stolicy i regionów, 

*wyrażanie swoich emocji i przeżyć dotyczących zaistniałych sytuacji, 

*radzenie sobie z emocjami związanymi z publicznym wystąpieniem, 

*łączenie przyczyny ze skutkiem, ustalanie kolejność zdarzeń, 

*podejmowanie zadania wymagającego samodzielności   
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4. Kodowanie wiadomości i odkodowywanie tzn. zapisywanie w postaci 

rysunkowej na małych karteczkach pewnych informacji a następnie 

dzielenie się tym, co zostało zapisane/narysowane. Każdy ma możliwość 

wypowiedzi. Tematów do zapisywania dostarczają codzienne sytuacje 

oraz realizowana tematyka, np.: z czym kojarzy ci się jesień, co śniło ci 

się dzisiaj w nocy, nasze zasady, co wiesz o koronawirusie?, co to jest 

kosmos?  

Co możemy zaobserwować?: 

*umiejętność wypowiadania się na określony temat przy użyciu prostych 

schematycznych rysunków,  

*umiejętność wyrażania i  rozumienia świata w sposób niewerbalny, 

*kodowanie informacji i odczytywanie ich 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. „Czasem w prawo, czasem w lewo” – różne działania związane z 

doskonaleniem znajomości kierunków:  

*świadomość i orientacja w schemacie ciała, 

*określanie kierunków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Figury geometryczne – zabaw i zajęć z figurami nie brakuje. jest to 

doskonały moment do prowadzenia obserwacji.  

W tym czasie możemy zaobserwować: 

*grupowanie obiektów wg różnych kryteriów: kształty, kolory, wielkości, 

położenie, 

*rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych, 
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*umiejętność układania przedmiotów zgodnie z instrukcją określającą 

położenie 

 

 

 

 

 

 

 

Spraw, aby Twoje działania miały sens i cel nie tylko pod kątem obserwacji 

ale również dla samego dziecka.  
Pamiętaj o pytaniach: 

*Po co robię to działanie? 

*Co ono pomoże mi zaobserwować? 

*Jak ono pomoże dziecku? 

 

 

 


