
Dojrzałość szkolna : pakiet edukacyjny

Zasoby internetu:

Multimedia

Dojrzałość szkolna dziecka

Definicje, dojrzałość poszczególnych sfer rozwoju dziecka, wskazówki dla rodziców.

https://zs1brwinow.edupage.org/files/Dojrzalosc_szkolna_dziecka.ppt

Książka

Skala Gotowości Szkolnej : podręcznik / Anna Frydrychowicz (i in.)]. 

Opis  badań  standaryzacyjnych  przeprowadzonych  z  wykorzystaniem  skali,  zastosowanie  skali

w badaniach pedagogicznych. 

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/172/Skala+Gotowo%C5%9Bci+Szkolnej+%28SGS%29_podr

%C4%99cznik.pdf

Artykuły

Dojrzałość szkolna dziecka 7-letniego rozpoczynającego systematyczną edukację /  Mariola Marek

Koncepcje  pedagogiczne  dotyczące  dojrzałości  szkolnej  dziecka,  wyznaczniki  dojrzałości

emocjonalnej, fizycznej i umysłowej oraz zaburzenia w tych sferach.

http://www.edukacja.edux.pl/p-794-dojrzalosc-szkolna-dziecka-letniego.php

Dojrzałość szkolna dzieci /  Helena Lisowska

Rola  wychowania  przedszkolnego  w  osiąganiu  dojrzałości  szkolnej,  zadania  dla  rodziców

wspomagające rozwój kompetencji szkolnych, lista umiejętności dziecka rozpoczynającego naukę.

http://www.awans.net/strony/wychowanie_przedszkolne/cisowska/cisowska1.html
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Dojrzałość szkolna dziecka /  Beata Grzelczak

Charakterystyka  dziecka  dojrzałego  pod  względem  fizycznym,  umysłowym  i  emocjonalno-

społecznym do podjęcia nauki w szkole, dojrzałość do czytania i pisania oraz nauki matematyki,

lista różnych umiejętności, które powinno posiadać dziecko wstępujące do szkoły.

http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=223

Dojrzałość szkolna / Jolanta Matuszewska

Rola  rodziców  w  przygotowaniu  dziecka  do  nauki  szkolnej,  sposoby  wspomagania  dziecka

w osiąganiu dojrzałości w różnych sferach rozwoju.

http://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5014

Metoda obserwacji  skróconej  i  karta  badania dojrzałości  szkolnej  dziecka 7-letniego /  Marlena

Bieńkowska

http://www.nauczyciel.szm.com/nauczaniepoczatkowe/Bienkowskametoda.htm

Dojrzałość szkolna warunkiem powodzenia w nauce

Rozwój psychofizyczny dziecka gotowego do podjęcia nauki w szkole, czynniki mające wpływ na

dojrzałość szkolną, wykaz umiejętności dziecka sześcioletniego.

http://www.przedszkola.edu.pl/_publikacje06/DOJRZALOSC_SZKOLNA.doc

O dojrzałości szkolnej dziecka / Beata Grzybowska

Rozwój psychofizyczny dziecka rozpoczynającego naukę szkolną, zadania dla rodziców w zakresie

kształtowania dojrzałości szkolnej.

http://www.gimkorycin.com.pl/beata_grzybowska_O_%20dojrzalosci_%20ucznia.htm

Gotowość czy dojrzałość szkolna? : kilka praktycznych i teoretycznych uwag / Małgorzata Chojak

Warunki dojrzałości dziecka w różnych sferach, różnice w pojęciach gotowość szkolna i dojrzałość

szkolna. 

http://images.nexto.pl/upload/wysiwyg/magazines/2009/raabe/public/wych_w_przedszk_200908

_demo.pdf
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Najważniejsze to dobrze zacząć : jak pomóc dziecku osiągnąć sukces szkolny? / Katarzyna Farbaniec

Dojrzałość szkolna w różnych sferach, rola rodziców, propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniających,

przygotowanie do nauki pisania. 

http://przedszkole127krakow.pl/dojrzalosc_szkolna.html

Dojrzałość szkolna - gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego / Anna Szczepańska

Dojrzałość  umysłowa,  społeczna,  fizyczna  i  emocjonalna,  czynniki  wpływające  na  dojrzałość

szkolną, wyznaczniki dojrzałości, wspomaganie dziecka. 

http://www.polkowice.edu.pl/dojrzalosc.doc

Wspieranie dziecka w osiąganiu dojrzałości szkolnej / Danuta Krzywo

Badanie dojrzałości szkolnej, zaburzenia rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym, dojrzałość do

nauki czytania i pisania. 

http://www.sbc.org.pl/Content/22115/krzywon.pdf

Zestawienia bibliograficzne

Dojrzałość szkolna, gotowość szkolna, start szkolny / Anna Zasłona

Piśmiennictwo z lat 2006-2016.

https://pedagogiczna.pl/2016/10/10/dojrzalosc-szkolna-gotowosc-szkolna-start-szkolny/ 

Dojrzałość  szkolna  :  zestawienie  bibliograficzne  w wyborze  za  lata  2009-2013  /  oprac.  Danuta

Szeluga]

Wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. 

http://www.pbpdzialdowo.pl/pliki/zestawienia/plik2.doc

Sześciolatki a dojrzałość szkolna

Wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism, które ukazały się do 2013 r.

http://ksiaznicastargardzka.pl/files/2012/06/Sze%C5%9Bciolatki.pdf

Dojrzałość szkolna : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Anna Orłowska (i in.)

Wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism wydane do 2011 roku. 

http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/zestawienia/zest262.pdf
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Bibliografia

Zestawienie  bibliograficzne  jest  uzupełnieniem  bibliografii  prezentowanych  powyżej.  Wszystkie

materiały  są  dostępne  w  czytelni  (cz),  wypożyczalni  (w)  lub  w  księgozbiorze  podręcznym

wypożyczalni  (P)  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  w  Bielsku-Białej  ul.  Komorowicka  48.

Czasopisma dostępne są wyłącznie w czytelni.

Książki wydane w latach 2014-2016:

1. Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : program do

diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota

Kołodziejska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

P 75364

2. Gotowi  do  szkoły?  Start!  /  Lynn  Jenkins  ;  [przekł.  Aleksandra  Gietka-Ostrowska,  Jerzy

Malinowski]. - Warszawa : Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2015.

w 73896

3. Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? : Rozwojowe Testy Przesiewowe INPP oraz Program

Ćwiczeń  Integrujących  INPP  dla  szkół  /  Sally  Goddard  Blythe  ;  ilustracje  Luca  Papp  ;

tłumaczenie Magdalena Macińska. - Wyd. 2, popr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe

PWN, 2015.

w 75388

4. Między przedszkolem a szkołą : rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole /

Danuta Waloszek. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014.

w 69749

5. Misja  :  szkoła!  :  poradnik dla rodziców / Dorota Zawadzka.  -  Warszawa :  Wydawnictwo

Edipresse Polska, [2016].

P 118314
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6. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację

dzieci,  interpretować  wyniki  i  formułować  wnioski  /  Edyta  Gruszczyk-Kolczyńska,  Ewa

Zielińska. - Wyd. 3. - Kraków : CEBP 24.12, 2016.

w 118406, w 118407

7. Oblicza  gotowości  szkolnej  /  redakcja  naukowa:  Krystyna  Kusiak,  Beata  Bednarczuk.  -

Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2015.

cz 74272, w 75410

8. Przed progiem : jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i

jak je rozwijać? / Małgorzata Skura, Michał Lisicki, Dorota Sumińska. - Warszawa : Ośrodek

Rozwoju Edukacji, 2014.

w 73034

9. Rodzice  a  gotowość  szkolna  dzieci  /  Małgorzata  Chojak.  -  Lublin  :  Wydawnictwo

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

w 118846

10. Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny

Lendzion. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016.

w 118436

11. Wychowanie  przedszkolne  i  edukacja  wczesnoszkolna  w  dobie  przemian  /  red.  nauk.

Marzena Chrost, Anna Królikowska. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM,

2014.

cz 73824

Artykuły z czasopism wydanych w latach 2015-2018

1. Coraz lepiej rysuję, wycinam... kreślę po śladzie / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek.//

Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 4, s. 8-13

5



2. Czy posłać do szkoły sześciolatka? / Magdalena Bochenek, Ewa Maksymowska.// Dyrektor

Szkoły. - 2016, nr 3, s. 54-56

3. Czy sześciolatki dorosły do szkoły? / Ewa Maksymowska.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s.

48-50

4. Gotowi do szkoły / Anna Meslin.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 58-61

5. Gotowość do nauki języka obcego dzieci w edukacji  wczesnoszkolnej / Jakub Płowens.//

Remedium. - 2018, nr 12, s. 11-13

6. Gotowość szkolna w aspekcie rozwoju ruchowego dzieci  /  Agata Jopkiewicz,  Magdalena

Lelonek.// Edukacja Wczesnoszkolna. - 2017/2018, nr 2, s. 27-38

7. Okiem starego profesora. [Cz.] 49, Z młodszymi jest trudniej / Bolesław Niemierko.// Nowa

Szkoła. - 2015, nr 4, s. 23-24

8. Sześciolatki, nos i tabakiera / Klemens Stróżyński.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 1, s. 23-29

9. Who wants to go to school? : lessons from reforming (back and forth) the school entry age

in Poland / Mikołaj Herbst.// Edukacja. - 2017, nr 2, s. 32-44

10. Wiek rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej a poziom rozwoju mowy pisanej u uczniów

klas 1-3 : analiza porównawcza / Sławomir Jabłoński, Paweł Kleka.// Edukacja. - 2015, nr 1,

s. 7-19

11. Zadaniowa  wrażliwość  edukacyjna  uczniów  z  uszkodzonym  słuchem  /  Magdalena

Olempska-Wysocka.// Szkoła Specjalna. - 2017, nr 4, s. 262-276
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Polecane czasopisma publikujące artykuły o dojrzałości szkolnej

Czasopisma  są  dostępne  w  czytelni  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  w  Bielsku-Białej

ul. Komorowicka 48.

1. Bliżej Przedszkola

http://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik

2. Dyrektor Szkoły

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/dyrektor-szkoly/ 

3. Edukacja

http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/ 

4. Edukacja Wczesnoszkolna

http://wydped.pl/35-edukacja-wczesnoszkolna 

5. Wychowanie na co dzień

http://www.weakapit.pl/

6. Wychowanie w Przedszkolu

http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/

7. Życie Szkoły

http://www.zycieszkoly.com.pl/czasopismo.html

oprac. Małgorzata Czub

nauczyciel bibliotekarz

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

7

http://www.zycieszkoly.com.pl/czasopismo.html
http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/
http://www.weakapit.pl/
http://wydped.pl/35-edukacja-wczesnoszkolna
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/dyrektor-szkoly/
http://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik

