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Czy zatem dziecko, którego umiejętności i wiedza wykra-
czająpoza przedszkolny progfam/ powinno być hamowa-
ne? Czy trzeba odbierać mu szansę rozwoju na skalę jego
potrzeb?
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Z dośwtadczenia wynika, ze jeśli dziecko ,,interesuje się czy-
taniem i plsaniem", a nie otrzyma odpowiedniego wsparcia,
samo będzie dążyto do nabycia tych umiejętności, utrwalaj4c
czasami btędy, które później trudno wyeliminować. Można
to zaobserwowac juz nawet w grupach dzieci najmtodszych.
Niektóre ttzylatki próbują Za pomocą kreseczek pisać dru-
kowanymi literami MAMA i TAIA. Świadomy nauczyciel
powinien wiedzieć, ze nie tędy droga do uczenia się pisania'
Powinien zdawać sobie SPrawę/ że jeśli w tym momencie nie
wdrozy odpowiedniego dziatania edukacyjnego, nie pokie_
ruje spontar-riczną aktywnością dziecka, problem z rriepra-
widtowym kreś]eniem liter w szkole będzie nieunikniony.
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Czy wolno nam zostawić dziecko samo? Czy nauczyciel
ma stać z boku, być biernym obserwatorem?

Podstawa wyraźnie określa _ obowiązkiem nauczyciela jest

wspomaganie rozwoju dziecka, musi ty1ko dobrać odpo-
wiednie formy pracy i środki realizacjt, dostosowac zadanla.
Organizować takie syfuacje, żeby kaide dziecko rozwijało
się zgodnie z własnym potencjatem, żeby kazdy wychowa-
nek miał zapewnione optymalne warunki do rozwo1u. Zakaz
uczenia dzieci czytania i pisania nie powinien mieć miejsca

w przedszkolach. W Komentarzu do podstawy programowej
prof . Edyta Gruszczyk-Kolczyńska jedn oznacznie wskazuje :
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Zastanawiające są ptzy Czyny takiej interpretacji t ozPor zĄ-

dzenia MEN, która doprowadzia do zaprzestania nauki czy-
tania i pisania -uv niektórych pIacówkach' Brak zrozumienia
potwierdzaja również niepokojące notatki w prasie o pfzeno-
szeniu natrki do ,,podziemi a" czy ,,tajnych kompletach".

Dzieci nie interesują się przepisami ani rozporz4dzenia-
mi. W naturalny sposób wykazuja za to zainteresowanle
światem liter i cyfr. Mają ogromn4 frajdę, bawiqc się np.
klockami 1ogo autorstwa prof. Bronisława Roctawskiego
_ gotuja literkow4 zupę, towia literkowe rybki. Tego typu
aktywność daje dzieciom moz1iwość dobrej zabawy i edu-
kacji w jednym.

W przedszkolach' w których zajęcia były i s4 prowadzone
metodami zabawowymi' nie było konieczności dokonywania
jakichkoiwiek zmian. Jezeli oprócz wielu miejsc do zabaw te-

matycznych w salach dydaktycznych zorganizowane zostaĘ
kąciki ,,szkolne',, z pomocami i przyborami inspirujacymi
dzieci do podejmowania zabawol'vej aktywności zwi4zane1

z edukacją językową czy matematyczną dziect mają dosko'
nate warrrnki do spontanicznego kształtowania umiejęLnosci

czytania i pisania. W kącikach zawsze powinny czekać na
dzieci propozycje atrakcfnych zabaw, np. rebusy, ktzyzowki,
domina literowe, ciekawe wzory do prostych ćwiczeńgrahcz-
nych (np. zebra, której mozna dorysować pasy), ale też kartki
zlintaturą na których mozna np. wypisać receptę na leki dla
chorego misia. W placówkacĘ w których większość zajęć dy-
daktycznych realizorvana jest w kącikach kreatywnej zabawy,

w ogrodzie lub w plenerze, a naiczycielki znając potrzeby
dzieci, na bieżąco dostosowują przebieg zabaw do potrzeb
wychowankóW zdobywanie i gromadzenle ptzez dzieci do-

świadczeń językowych CZy matematycznych jest zgodne z za.
tożeniami nowej podstawy programowej.
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Moim zdaniem' zapis ten po.r,vinien wzbudzic u pedagogów
refleksję, nowe spojrzenie na organizację procesu kształce-
nia i wychowania w przedszko1ach. Czy kropiący deszczyk
to wystarczający powód' aby dzieci pozostaĘ w sali? Czy
warto planować zabawy swobodne, jeśli w Ęm czasie mogq
nauczyć się czegoś nowego? Czy ,,zajęcia dydaktyczne,, to

wyłącznie dzieci siedz4ce w kole i sfuchające nauczycielki?
Nowa podstawa określa za1ecenia gwarantujące optymalne
warunki rozwoju, zatem przedszkola, w których doĘchczas
edukacja zastępowata inne formy akĘwności dzieci, powinny
zmienić organizację dnia. W przedszkolach dbających o \^/yso-

ki poziom edukacji, w których na podstawie dobrycĘ często

autorskich programów, edukacja realizowana była w formie
zabawowej' nowe fozporządzenie MEN nic nie zmienito'
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Nie bez znaczenia jest także dobór właściwego proglamu
nauczania. Dobry, przyjazny dzieciom - powinien zaWadac
wydfuzony czas nabywania umiejętności językowych i ma-

tematycznych, nabywania lozpoczętego już podczas pierw-
szych dni w plzedszkolu. Poniewaz głównym ceiem wycho-
u,ania przedszkolnego jest osi4gnięcie Ptzez dzieci gotowości
do nauki czytania i pisanią wtaściwy Proglam edukacji musi
zaglł'arantować każdemu clziecku czas na nabywanie umiejęt-

ności lr'e własnym tempie. Autorzy podstawy podkreślaja:
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Realizowany W \,\.ielu przedszkolach program edukaqi języ'
kowej _ glottodydakĘka _ ma W swoich zatozeniach Powią-
Zanie nauki czytania Z nauką pisania. Po indylvidualnym
rozpoznaniu stanu gotowości do podjęcia nauki pisania dzie-
ci zostaj4 objęte programami pracv indywidualne1. Zakres
i tempo realizacji takiego programu wyznacza dziecko, a nie
nauczyciel. Do nabycia umiejętności pisania' zgodnie z g1ot-
todydaktyką dzieci są przygotor,r,ywane od pierwszych dni
lv przedszkolu. W codzierrnych zabawach dzieci s4 wdIaza-
ne do orientowania się w kienlnkacĘ mają systematycznie
organizor'vane zabawy o|az Za)ęCia plastyczne usprawniaj4-
ce mał4 motorykę, stopniowo nabywają Sprawność w ryso'
wanitr wzorów literopodobnych. od poczqtku ćwiczony jest
również nawyk popra\\'nego chwytu narzędzia do pisania.
Dostatecznie długi czas przygotowujący dziecko do podje-
cia nauki pisania procenfuje sporą liczb4 dzieci gotowych
do kreślenia liter. Każde dziecko opanowuje tę umiejętność
na swoim poziomie _ niektóre potrafi4 napisać prawidłowo
kilka ]iter o prostej drodze kreślenia, ale s4 też takie, które
pięknie piszą stosując ł4czenia między literami.
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przedszkol ne go prof , E dl1 t y G ru szczt1k- Kol czy ńskie j )

Wszystkie dziatania podejmowane w zwi4zku z edukacj4
dzieci powinny być ściśle określone w programie \Ą/ychowa-
nia przedszkolnego, który musi r'q'tyczać nie tylko konkret-
ne cele, ale również środki realizacji kolejnych zadań. Dobry
program przewiduje pełnq indywi dualizaĄę, zawiera także
wyszczególnione zadania do realizacji z dziecmi o przyspie-
Szonym tempie rozwoju umysłowego. Nadrzędnym celem
każdego plogramu powirrno być osi4gnięcie przez dziect
takiego poziomu gotowości szkolnej, aby miaĘ one Zapew-
niony sukces w kolejnym etapie edukacl.y*.
Nowa Pods f au a p r o gr am oz0 a ut1 ch otu ani a p rz e ds zkolne go w y -

tycza przyazną najlepszą d1a dzieci drogę do edukacji.
Dlatego zgodnie z t4 podstaw4 pozwólcie dzieciom rozwijać
się adekwatnie do ich potrzeb. Nie zapominajcie ani o dzie-
ciach z cechami przyspieszonego rozwoju, ani o tycĘ które
rozwijają się wo1niej. Nie ograniczajcie im dostępu do świata
liter i cyfr. Zarówno dla jednych, jak i dla drugich ,,literowe
zabaw,, są niezbędne. Pamiętajmy, ze zgodrie z głównym
Załozeniem podstawy programowej, wszystkie dzieci po-
wirrny osi4gnąć gotowość Szkolną' od nas zalezy, czy bę-
dziemy towatzyszyli dziecku w te;. drodze, czy tez będzie
podążato nią samotnie. Poniel,r'aż;.ednym z głównych celów
Wychowania przedszkolrrego jest osi4gnięcie przez dziecl
gotowości do nauki czytania i pisania, właściwy program
edukagi musi zagwarantować każdemu dziecku czas na na-
bywanie umiejętności we własnym tempie' il
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