
 

 

Diagnoza wstępna – badanie gotowości szkolnej dziecka  - rok szkolny 2015/2016r. 

Nazwisko i imię dziecka: …………………………………… Data urodzenia ……………………... 

Osiągnięcia dziecka nauczyciel określa za pomocą skali: 

A – dziecko samodzielnie, starannie, dokładnie, precyzyjnie, sprawnie, bezbłędnie wykonuje określone wskaźnikiem 

czynności, jego działania wskazują na to, że badana umiejętność została w pełni ukształtowana; 

B – dziecko samodzielnie wykonuje określone wskaźnikiem czynności, popełniając pojedyncze, nieznaczne, niewielkie, 

drobne błędy, jego działania wskazują na to, że badaną umiejętność należy doskonalić; 

C – dziecko podejmuje próby samodzielnego wykonania zadania lub oczekuje wsparcia, wykonuje czynności 

nieprecyzyjnie, niedokładnie, niestarannie, popełnia błędy, jego działania wskazują na to, że badana umiejętność jest w 

fazie kształtowania i należy ją rozwijać; 

D – dziecko nie podejmuje określonych czynności samodzielnie ani za pomocą nauczyciela lub wykonuje zadania 

niepoprawnie, jego działania wskazują na to, że badana umiejętność jeszcze nie występuje. 

 

1.Umiejętności społeczne I II  10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez 

zabawy konstrukcyjne (technika)               

I II 

1 Chętnie przebywa w grupie   58 Potrafi budować z klocków  różne budowle   
2 Obdarza uwagą dzieci i dorosłych   59 Wskazuje i nazywa urządzenia gospodarstwa domowego   
3 Inicjuje pozytywne kontakty z rówieśnikami    60 Zna zagrożenia i zasady korzystania z domowych 

urządzeń  technicznych 

  

4 Nawiązuje pozytywne kontakty z dorosłymi    11. Rozumienie istoty zjawisk atmosferycznych i unikanie 

zagrożeń 

I II 

5 Przestrzega reguły , zasady i normy ustalone w grupie    61 Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne   
6 Łatwo odnajduje się  w nowych sytuacjach    62 Potrafi dopasować zjawiska atmosferyczne do 

poszczególnych pór roku 

  

7 Współdziała  z rówieśnikami  w zabawach i sytuacjach 

zadaniowych 

  63 Potrafi dobrać ubranie do odpowiedniej pogody   

8 W miarę samodzielnie radzi sobie w różnych  

sytuacjach życiowych 

  64 Wie jak się chronić przed burzą   

9 Podaje swoje imię i  nazwisko    12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt I II 
10 Podaje swój adres zamieszkania   65 Klasyfikuje zwierzęta  na  leśne, wodne, egzotyczne i z 

gospodarstwa wiejskiego 

  

2. Czynności samoobsługowe – samodzielność I II 66 Wie , co jest potrzebne do rozwoju roślin (woda, światło, 

temperatura , wilgotność) 

  

11 Samodzielnie ubiera i rozbiera się    67 Wskaże zwierzęta zasypiające na zimę.   
12 Samodzielnie przygotowuje i porządkuje swoje miejsce 

pracy  

  68 Wskaże ptaki odlatujące na zimę   

13 Samodzielnie organizuje sobie zabawy dowolne    13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci – 

edukacja matematyczna        

I II 

14 Samodzielnie wykonuje zadania    69 Rozróżnia stronę lewą i prawą    
15 Doprowadza rozpoczęte czynności do końca    70 Ustala położenie przedmiotów w przestrzeni        
16 Umie poprawnie umyć się i wytrzeć   71 Porównuje liczebność zbiorów stosując określenia 

„więcej”, „mniej”, „tyle samo”  

  

17 Umie umyć zęby   72 Porządkuje obiekty wg podanego kryterium (np. od 

najmniejszego do największego)  

  

18 Samodzielnie korzysta z toalety   73 Poprawnie liczy obiekty na materiale konkretnym    
19 Właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłku   74 Ustala   poprawny wynik dodawania posługując się 

materiałem konkretnym  

  

20 Nakrywa do stołu   75 Ustala   poprawny wynik odejmowania posługując się 

materiałem konkretnym  

  

3. Mowa dziecka I II 76 Posługuje się liczebnikami porządkowymi    
21 Badanie logopedyczne – brak lub posiadanie wady 

wymowy   

  77 Rozróżnia i nazywa figury geometryczne (koło, 

kwadrat, prostokąt, trójkąt 

  

22 Poprawnie wymawia głoski    78 Klasyfikuje obiekty wg przynajmniej 2 cech (wielkość, 

kolor, kształt, przeznaczenie) 

  

23 Operuje bogatym słownictwem w różnorodnych 

sytuacjach  

  79 Układa rytmy, kontynuując podany wzór    

24 Buduje wypowiedzi poprawne   pod wzg. 

fleksyjnym, gramatycznym i składniowym  

  80 Wymienia w kolejności dni tygodnia   

25 W zrozumiały sposób mówi o swojej działalności,  

swoich potrzebach  i decyzjach. 

  81 Wymienia w kolejności pory roku   



 

4. Czynności intelektualne- poznawanie i rozumienie 

siebie i swojego otoczenia                            

I II 82 Potrafi zmierzyć długość (krokami, stopa za stopą, 

klockiem linijką itp.) 

  

26 Łączy przyczynę ze skutkiem (ustala kolejność 

wydarzeń 

  14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (– 

percepcja wzrokowa)   

I II 

27 Odróżnia zmiany odwracalne nieodwracalne   83 Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru     
28 Odczytuje informacje za pomocą symboli   84 Dokładnie odwzorowuje  kształty, układy 

przedmiotów       

  

29 Rozwiązuje zadania logiczne (np. zagadki, rebusy, 

łamigłówki)  

  85 Wyszukuje podobieństwa na obrazkach    

30 Klasyfikuje obiekty w sensowny sposób (to do tego 

pasuje, te obiekty są podobne, a te inne) 

  86 Wyszukuje różnice na obrazkach    

5. Zdrowie i sprawność fizyczna dziecka I II 87 Składa obrazek z części bez wzoru (przynajmniej z 6 

elementów)     

  

31 Rzuca piłką w określonym kierunku 

 

  88 Zna i nazywa kolory podstawowe i pochodne   

32 Chwyta rzuconą piłkę    14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (– 

pamięć i uwaga )   

I II 

33 Poprawnie wykonuje ćwiczenia równoważne ( np. 

przejście po ławeczce, stanie na jednej nodze) 

  89 Poprawnie wykonuje zadania na podstawie 

wysłuchanego tekstu literackiego lub instrukcji (np. 

wskazuje, koloruje)             

  

34 Prawidłowo wykonuje ruchy naprzemienne (np. 

przeskoki z nogi na nogę, czworakowanie)  

  90 Odtwarza z pamięci elementy obrazka, położenie 

obrazka, układy przestrzenne        

  

35 Ustawia się w rzędzie, parach, szeregu    91 Skupia uwagę w czasie czytania opowiadań, bajek   
36 Orientuje się,  które produkty  żywnościowe służą, a 

które szkodzą zdrowiu 

  92 Udziela logicznych odpowiedzi na pytania po 

wysłuchanym tekście 

  

37 Zna sposoby zarażania się chorobami  (kichanie…)   14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania  

(-percepcja słuchowa)                                                                                   

I II 

38 Jest sprawnie fizycznie - sprawnie wykonuje ćwiczenia 

ruchowe (np. rzut piłką) 

  93 Odtwarza prosty rytm    

39 Chętnie uczestniczy  w zabawach ruchowych    94 Dzieli zdania na wyrazy    

6. Bezpieczeństwo dzieci I II 95 Wyróżnia głoski w nagłosie    
40 Rozróżnia złe i prawidłowe  zachowanie w różnych 

sytuacjach 

  96 Wyróżnia głoski w wygłosie    

41 Zna numery alarmowe   97 Dokonuje podziału wyrazów na sylaby 2-3 

sylabowych  

  

42 Potrafi prawidłowo przejść przez jezdnię   98 Dokonuje analizy głoskowej słów  3-4 głoskowych      
43 Potrafi wskazać zagrożenia płynące ze świata ludzi, 

roślin oraz zwierząt 

  99 Dokonuje syntezy sylabowej słów 2-3 sylabowych    

44 Wskaże miejsca  bezpiecznej zabawy dla dzieci   100 Dokonuje syntezy słów 3-4 głoskowych    

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem  i aktorem I II 101 Czyta proste wyrazy   
45 Właściwie zachowuje się podczas uroczystości , 

przedstawienia 

  102 Czyta proste zdania / krótkie teksty   

46 Chętnie uczestniczy w uroczystościach poprzez 

recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek itp. 

  14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania  

(-  sprawność manualna/grafomotoryczna )             

I II 

47 Recytuje krótkie teksty odtwarzając wiernie ich 

treść  

  103 Rysuje po śladzie wzory litero-podobne zgodnie z 

podanym kierunkiem            

  

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i 

taniec 

I II 104 Mieści się w wyznaczonej płaszczyźnie    

48 Chętnie śpiewa piosenki   105 Prawidłowo trzyma nożyczki / potrafi się nimi 

posługiwać                          

  

49 Potrafi śpiewać utrzymując się w linii melodycznej   106 Prawidłowo trzyma przybory piśmienne (ołówek, 

mazak)                    

  

50 Chętnie uczestniczy w tańcach i zabawach tanecznych.   107 Lateralizacja  (prawostronna, lewostronna, skrzyżowana)   
51 W tańcach  i zabawach potrafi dostosować swój ruch 

do zmian dynamiki, tempa i wysokości dźwięku 

  15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne I II 

52 Improwizuje muzykę korzystając z instrumentów 

perkusyjnych 

  108 Wymienia imiona rodziców   

9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne I II 109 Wie gdzie rodzice pracują i czym się zajmują   
53 Chętnie rysuje i koloruje   110 Podaje nazwę miasta w którym mieszka   
54 Lubi zabawy z plasteliną, chętnie lepi z plasteliny   111 Podaje nazwę kraju w którym mieszka   
55 Wykonuje rysunki bogate w szczegóły    112 Wie, że jest Polakiem   
56 Potrafi narysować postać ludzką   113 Wie, że stolicą Polski jest Warszawa;   
57 Potrafi malować farbami   114 Rozpoznaje godło i flagę państwową   

 

Lateralizacja:                                                                                                       

1. Ręka:   trzymanie narzędzia pisarskiego  – prawa    lewa                      

2. Oko:   spoglądanie w  kalejdoskop   – prawe   lewe                                   

3. Noga:   skoki   – prawa   lewa;       kopanie    – prawa   lewa                            

 
                                                                                                                                        

Wychowawca:   


