
Czy Twoje dziecko... 

Umiejętności społeczne   TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

 

1. przestrzega norm i zasad obowiązujących w danym środowisku?   

           

2. reaguje na upomnienia nauczyciela (zmienia swoje zachowanie)?   

3. potrafi zapanować nad złością w odpowiedzi na uwagi nauczyciela dotyczące 
jego zachowania lub pracy?  

  

4. rzadko obraża się na nauczyciela?   

5. stara się unikać sytuacji konfliktowych?   

6. potrafi czekać na swoją kolej?     

7. pomaga innym (rówieśnikom, dorosłym)?   

8. umie poprosić innych o pomoc?   

Samodzielność   

9. samo zapina guziki, zamki, wkłada buty?    

10. rzadko gubi swoje rzeczy?    

11. potrafi utrzymać porządek wokół siebie?    

12.  samodzielnie wykonuje proste zadania (kolorowanie, rysowanie, pisanie 
szlaczków)? 

  

13. potrafi poprosić o dodatkowe instrukcje?    

14. stara się doprowadzić zadanie do końca?    

15. dba – na miarę własnych możliwości – o staranność wykonywanych prac?   

16. potrafi samo zorganizować sobie czas, przejawia inicjatywę w zabawie?    

Umiejętności szkolne   

17.  bez problemów układa kilkunastoelementowe puzzle?    

18. potrafi ułożyć i opowiedzieć historyjkę obrazkową?    

19. koloruje nie wyjeżdżając poza kontury?   

20. dobrze rozróżnia kierunki prawa – lewa?   

21. dzieli zdanie na poszczególne wyrazy, wymienia pierwszy i ostatni wyraz?    

22. dzieli wyrazy na sylaby i układa wyraz z podanych sylab?   

23. podaje głoskę na jaką zaczyna się i kończy dany wyraz?    

24. wymienia głoski z wyrazów 3-4-literowych i składa głoski w wyraz?     

25. potrafi przeliczyć elementy i podać ile ich jest w danym zbiorze (przeliczanie do 20)   
26. wymienia liczebniki porządkowe (do 20)? 

27. sprawnie dodaje i odejmuje na palcach w zakresie 10?   

28. potrafi wycinać nożyczkami po linii?    

29. bez problemów kreśli linię łamaną, falowaną i pętelkową?   
 

Test gotowości szkolnej
Ankieta dla rodziców



Jeżeli na większość z tych pytań odpowiedziałeś/odpowiedziałaś TAK, prawdopodobnie Twoje 
dziecko poradzi sobie z obowiązkami szkolnymi. 
 
Jeżeli na większość z tych pytań odpowiedziałeś/odpowiedziałaś NIE, prawdopodobnie najbliższy rok 
szkolny nie jest najlepszym momentem na posłanie Twojego dziecka do szkoły. Przed podjęciem  
wiążącej decyzji warto będzie skonsultować się ze specjalistą, który pomoże Ci profesjonalnie ocenić 
poziom dojrzałości szkolnej Twojego dziecka. 

mgr Magdalena Tempczyk 
psycholog dziecięcy 

nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podsta 
  

TAK NIE

TAK NIE

 

Czy Twoje dziecko... 

Kompetencje poznawcze  

 

 

 

TAK NIE 

30. potrafi skupić uwagę na określonej czynności przez 10-15 minut?   

31. potrafi zapamiętać polecenie?   

32. wykonuje zadanie według instrukcji podanej przez dorosłego?   

33. potrafi słuchać dorosłych?    

34. jest ciekawe nowych rzeczy?   

Sprawność motoryczna (ruchowa)   

35. lubi aktywność fizyczną?   

36. sprawnie rzuca i łapie piłkę?   

37. umie jeździć na rowerze?   

38. chętnie rysuje, koloruje, wycina?    

39. rzadko narzeka na ból ręki podczas pisania szlaczków czy kolorowania?   

40. lubi budować z małych klocków?    
 


