
ROZPOZNAWANIE UZDOLNIEŃ U DZIECI W WIEKU
PRZEDSZKOLNYM

 Zagadnienie  zdolności  jest  nierozerwalnie  związane  z  różnicami  indywidualnymi
między  ludźmi  w  zakresie  ich  osiągnięć.  Na  różnice  te  zwracano  uwagę  już  w  najdaw-
niejszych  czasach  i  od  zawsze  intrygowały  człowieka  ich  przyczyny.  Rozmaicie  też
rozumiano termin: zdolności. Słownik pedagogiczny podaje następującą definicję: zdolności
to „te właściwości psychiki człowieka, które warunkują możliwości skutecznej działalności
w określonych dziedzinach przy wykonywaniu różnych działań”. Zważywszy na podkreślenie
przez autorów podłoża organicznego uzdolnień i ich funkcjonalnego znaczenia, przyjmijmy,
że  zdolności  stanowią  układ  warunków  wewnętrznych  jednostki,  właściwość  różniącą
jednego  człowieka  od  drugiego  w  poziomie  osiągnięć,  łatwość  i  szybkość  odbierania
i  przetwarzania  informacji  o  otaczającym świecie.  T.  Lewowicki  uważa,  że dzieci  zdolne
posiadają:
- wysoki poziom zdolności ogólnych, inteligencji,
- wysoki poziom zdolności specjalnych, uzdolnień,
- wysokie osiągnięcia lub możliwość takich osiągnięć w nauce bądź innych dziedzinach,
- osiągnięcia oryginalne i twórcze lub możliwość takich osiągnięć.
     Na rozwój zdolności  mają wpływ,  oprócz czynników dziedzicznych,  uwarunkowania
rodzinne i  środowiskowe stymulujące bądź hamujące  wrodzony potencjał  dziecka.  Trzeba
pamiętać,  że rozwój  zdolności  pozostaje  w ścisłym związku również  z  prawidłowościami
kształtowania się psychiki i emocji. W miarę upływu lat zdolności się różnicują i pojawiają
się te, które nazywają się specjalnymi. Najwcześniej pojawiają się uzdolnienia matematyczne
i  artystyczne,  zwłaszcza  muzyczne  i  plastyczne.  W  okresie  przedszkolnym  obserwować
można zróżnicowanie tempa opanowywania poszczególnych działań, sprawności motorycznej
i  motoryczno  -  technicznej.  W  młodszym  wieku  szkolnym  rozwiną  się  zdolności
intelektualne, a później jeszcze twórcze. W Polsce 16% uczniów uznaje się za zdolnych, 3%
to dzieci wybitnie zdolne, a 13% ponadprzeciętne.

Jak rozpoznać dziecko zdolne?
- szybko zapamiętuje, prawidłowo kojarzy i rozumuje,
- jest ciekawe świata i ludzi,
- posiada dar bystrej obserwacji otoczenia,
- jest dociekliwe, zadaje dużo pytań,
- ma szeroki wachlarz zainteresowań, wiedzę, pasje, uzdolnienia,
- uczy się z przyjemnością i wyraźnym zainteresowaniem,
- skupia uwagę przez dłuższy czas na tym, co je interesuje,
-  posiada  bogatą  wyobraźnię  oraz  ciekawe  i  oryginalne  pomysły,  które  wyraża  
w zróżnicowanej formie (muzyce, tańcu, plastyce, słownie itp.),
- wymyśla nowe zabawy, opowiadania, sytuacje realne lub abstrakcyjne,
- broni swoich racji i poglądów, jest niezależne,
- najczęściej posiada poczucie humoru,
a jednocześnie:



-  ma  trudności  w  przystosowaniu  się  do  grupy  (potrzeba  rywalizacji,  imponowania,
dominacji),
- jest często uznawane za zarozumiałe,
- bywa, że lekceważy rówieśników, nauczyciela lub jego zdanie,
- prezentuje egocentryzm, koncentrację na sobie,
- miewa trudności z przechodzeniem od wiadomości do umiejętności,  charakteryzujące się
lękliwością bądź nadpobudliwością (nie zawsze).
   Posiadanie przynajmniej kilku spośród wymienionych powyżej cech pozytywnych oznacza,
że dziecko przy wczesnej stymulacji, poświęcaniu czynnej uwagi i akceptacji otoczenia ma
szansę wykorzystać i rozwinąć wrodzone predyspozycje, a w efekcie stać się jednostką wy-
bitną.

Propozycje metod pracy z dzieckiem zdolnym

Zasadniczą rolę w pracy z dzieckiem zdolnym odgrywa nauczyciel, który przy wykorzystaniu
odpowiednich metod pomaga dziecku w rozwoju jego uzdolnień. Według wyników badań 
dobiera on metody pracy adekwatnie do zainteresowań dziecka, są one zróżnicowane, 
zarówno pod względem jakościowym, jak i częstości ich stosowania. Dla dzieci, które już w 
wieku przedszkolnym przejawiają umiejętność rozpoznawania liter oraz wyrażają chęć nauki 
czytania i pisania, pomocne będą:

 Metoda Bronisława Rocławskiego – opiera się ona na zabawie. Jest to szczególnie 
ważne w przedszkolu, gdzie nauka w dużej mierze odbywa się poprzez zabawę.
 Początkowo dziecko poznaje bardzo dokładnie litery alfabetu. Gdy je opanuje, 
przechodzi następnie do łączenia poznanych liter w sylaby. Z nauką czytania w tej 
metodzie prowadzi się jednocześnie naukę pisania, w początkowym okresie bez 
liniatury4. Nauczyciel musi bardzo dokładnie przygotować warsztat pracy oraz 
zapoznać dziecko z zasadami pracy.

 Metoda Ireny Majchrzak – punktem wyjścia jest kontakt z własnym imieniem jako 
pierwszym napisanym słowem. Pomaga dziecku zrozumieć, że ono samo może być 
napisane i przeczytane3. Według autorki, naukę czytania należy podzielić na trzy 
etapy: inicjacji, tak zwane targi liter oraz nazywanie świata. Naukę czytania tą metodą 
można rozpocząć już w 3. r. ż. dziecka,

 Metoda Glenna Domana – podstawą w niej jest cały wyraz napisany na planszy, który 
jest pokazywany dziecku. Taki wyraz jest bodźcem wzrokowo-słuchowym. Dziecko 
posiadające zadatki zdolności językowych nie tylko poznaje litery, ale również 
kształtuje umiejętności słuchowe oraz spostrzegawczość. 

  Od piosenki do literki to metoda Marty Bogdanowicz, która dzięki systemowi 
określonych ćwiczeń oddziałuje na motorykę i percepcję dziecka. W tej metodzie 
należy zwrócić szczególną uwagę na trzy jej najważniejsze elementy: wzrokowy, 
słuchowy oraz motoryczny. Metoda kształci także zdolność rozumowania i 
operowania symbolami abstrakcyjnymi. Ćwiczenia można podzielić na: ruchowe, 
ruchowo-słuchowe oraz ruchowo-słuchowo-wzrokowe. Zajęcia prowadzone tą metodą
składają się z następujących części: zajęcia wprowadzające, zajęcia właściwe oraz 
zajęcia końcowe. Wśród innych metod pomocnych dla nauczycieli pracujących z 
dzieckiem zdolnym, można wskazać:

–    metodę projektu – w której dziecko bądź grupa dzieci prowadzą pogłębione badania na 
ważny z ich punktu widzenia temat, odnoszący się do ich życiowych doświadczeń. Metoda 
ma na celu zaspokojenie potrzeb dziecka, w tym także potrzeb poznawczych5. Niezwykłym 
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plusem jest tu fakt, że to dziecko wybiera obszar swoich badań. Ważną rolę odgrywa 
nauczyciel, który powinien odpowiednio ukierunkować dziecko, tak aby jego działania 
pogłębiały posiadane zdolności podopiecznego. 

 Metoda projektowania okazji edukacyjnej polegająca na gromadzeniu doświadczeń 
przez dziecko za pomocą czynnego kontaktu z jego najbliższym otoczeniem 
społecznych i fizycznym6. Nauczyciel stosujący ją musi mieć na uwadze pięć 
podstawowych elementów, aby osiągnąć zamierzony efekt: przedmiot odkrycia 
dziecka – czyli to, co ma być celem naszego odkrycia, punkt wyjścia – a więc, 
zaciekawienie dzieci, skupienie ich uwagi, zadania – samo dziecko wybiera sobie 
określoną sytuację oraz warunki materialne – gdzie i kiedy chce przeprowadzić daną 
sytuację, co będzie nam potrzebne. 

 Metoda opierającą się głównie na zabawie to Pedagogika Zabawy „Klanza”. Metoda 
ta angażuje dziecko emocjonalnie, pobudzając je do twórczego działania, a poprzez to 
– wykorzystując wszystkie działania twórcze drzemiące w dziecku. Zawiera ona kilka 
rodzajów zabaw mających do spełnienia określony cel: zabawy integracyjne, zabawy 
nastawione na poznanie odczuć i samopoczucia, zabawy wyrabiające poczucie 
własnej wartości, zabawy kształtujące postawy twórcze poprzez działanie plastyczne   
i ruchowe, zabawy zbliżone do dydaktycznych, zabawy polegające na odgrywaniu ról,
zabawy ułatwiające samoocenę.

Dla dzieci, które już w wieku przedszkolnym pięknie śpiewają pomocna w rozwoju ich 
uzdolnień będzie metoda Carla Orffa. Jest to inaczej metoda wychowania muzycznego i służy
rozwojowi osobowości dziecka. Dzięki niej przedszkolak w atrakcyjny sposób przyswaja 
sobie wiedzę i ją zatrzymuje. Opiera się ona na swobodnej ekspresji dziecka oraz jego 
inwencji twórczej. Dzięki niej kształci się u dziecka wiele umiejętności, m.in. pamięć, 
poczucie rytmu, koordynację wzrokowo-ruchową.

Musimy pamiętać, że praca z dzieckiem zdolnym powinna być systematyczna i dostosowana 
do indywidualnych potrzeb malucha. Tylko wtedy sprzyja ona rozwojowi zdolności, jakie 
tkwią w dziecku.

                                            Opracowanie: mgr Aleksandra Kwiecińska
Na podstawie artykułu z czasopisma „Wychowanie w przedszkolu” 
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