Jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie?
W podstawie programowej wychowania przedszkolnego określono oczekiwane i
pożądane umiejętności dziecka, które kończy przedszkole i ma rozpocząć naukę w I
klasie szkoły podstawowej. Większość z tych umiejętności jest systematycznie
kształtowana u dzieci w wieku przedszkolnym.
Można sądzić, że dziecko dojrzało do pierwszej klasy, jeśli:
JEST GOTOWE DO NAUKI CZYTANIA, PISANIA I LICZENIA ORAZ POSZERZANIA
WIEDZY czyli:
 posiada umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych,
 radzi sobie w typowych, codziennych sytuacjach,
 rozumie, że trzeba dbać o swoje zdrowie,
 posiada umiejętności porozumiewania się, w tym zadawania pytań i słuchania
odpowiedzi, a także przywitania się, przedstawienia, zaproszenia dzieci do
zabawy, zwrócenia się o pomoc,
 wypowiada się płynnie i poprawnie, potrafi opowiedzieć zasłyszaną historię
albo dokładnie omówić to, co widzi na obrazku;
 zna na pamięć krótkie wierszyki i piosenki;
 wykonuje polecenia nauczyciela;
 skupia się na wykonywanym zadaniu i umie doprowadzić je do końca;
 umie odwzorowywać litery i cyfry oraz kreślić szlaczki;
 umie odwzorowywać przedmioty, które są w zasięgu jego wzroku, tzn. ma
gotowość do przetwarzania wzrokowo-przestrzennego;
 umie liczyć, dodawać i odejmować w zakresie do 10 (posługując się przy tym
palcami lub patyczkami);
 potrafi dzielić proste zdania na wyrazy, a wyrazy na sylaby i głoski;
 jest ciekawe świata i z zainteresowaniem poznaje nowe rzeczy. Lubi
rozwiązywać zagadki i chętnie zadaje pytania;
 jest zainteresowane czytaniem, pisaniem i liczeniem;
 potrafi wskazywać podobieństwa i różnice (świadczy o dobrej percepcji
wzrokowej);
 potrafi porządkować przedmioty według określonych kategorii oraz
dostrzegać prawidłowości i dopasowywać elementy (np. przy układaniu
puzzli) (świadczy o myśleniu operacyjnym);
 ma dobrą orientację przestrzenną - umie wskazać prawą i lewą stronę,
wyznacza kierunki tj. w przód, tył i górę.
 Bierze udział w zabawach w dziecięce gry i stosowania się do ich reguł,
 współdziała z rówieśnikami i z dorosłymi,
 jest wytrwały w realizowaniu zadań i własnych pomysłów,
Dziecko, które dojrzało do pierwszej klasy powinno mieć opanowane powyższe
czynności, ale (!) niekoniecznie wszystkie i na równie wysokim poziomie. Wystarczy
jeśli radzi sobie dobrze z większością.

