JOANNA GRUBA
BOŻENA GUBAŁA

Program szkolenia - część 1
09.00-10.30
1. KOGS na tle innych narzędzi diagnostycznych
2. Dlaczego opracowano KOGS-a?

3. KOGS a podstawa programowa
4. Własności psychometryczne KOGS-a
5. Charakterystyka testu KOGS
6. Procedura badania

Przerwa 15 minut

Program szkolenia - część 2
10.45-12.15
7. Ocena prób diagnostycznych
8. Ocena modelu lateralizacji
9. Praktyczne zastosowanie testu KOGS – diagnoza jesienna i diagnoza wiosenna

Przerwa 15 min.

Program szkolenia - część 3
12.30-13.15
10. Wnioski diagnostyczne i dodatkowe badania
11. Przykładowa opinia gotowości szkolnej
12. Rozdanie certyfikatów

1. KOGS na tle innych narzędzi
diagnostycznych
Diagnozy dodawane do podręczników
Diagnozy niezwiązane z podręcznikami
Testy do diagnozy gotowości szkolnej

2. Dlaczego opracowano KOGS?
1. Narzędzie do badania grupowego
2. Narzędzie wystandaryzowane (przedstawiające normy rozwojowe)
3. Narzędzie zgodne z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego

4. Narzędzie umożliwiające porównywanie indywidualnych wyników dzieci i całych grup
5. Narzędzie proste i czułe diagnostycznie (szybka, sprawna diagnoza)
6. Narzędzie obejmujące najważniejsze aspekty gotowości szkolnej

3. KOGS a podstawa programowa
Diagnoza wiosenna

Diagnoza jesienna
Podstawa programowa Realizacja osiągnięć w KOGS
A. Samoobsługa

I. Fizyczny obszar
rozwoju dziecka
B. Motoryka duża

II. Emocjonalny obszar
rozwoju dziecka

C. Obszar emocjonalny

III. Społeczny obszar
rozwoju dziecka

D. Obszar społeczny

E. Percepcja słuchowa

F. Percepcja wzrokowa

G. Grafomotoryka

H. Umiejętności matematyczne

IV. Poznawczy obszar
rozwoju dziecka

I. Myślenie pojęciowe
J. Pamięć wzrokowa i słuchowa
K. Wiedza środowiskowa

L. Orientacja w czasie i przestrzeni

Ł. Komunikowanie się i mowa

Kategorie umiejętności w KOGS
A1. Higiena osobista
A2. Spożywanie posiłku
A3. Ubieranie się
B1. Koordynacja ruchowa
B2. Równowaga statyczna
B3. Dynamika ruchowa
C1. Rozpoznawanie emocji
C2. Radzenie sobie z emocjami
C3. Adaptacja w środowisku
D1. Zwroty grzecznościowe
D2. Relacje interpersonalne
D3. Bezpieczeństwo podczas zabawy
E1. Wyodrębnianie samogłoski w nagłosie
E2. Wyodrębnianie spółgłoski w nagłosie
E3. Synteza słuchowa słów
F1. Rozpoznawanie wzorów
F2. Wyszukiwanie różnic
F3. Dopasowywanie elementów
G1. Rysowanie szlaczków
G2. Odwzorowywanie figur
G3. Chwyt przyboru piśmienniczego
H1. Liczebniki porządkowe
H2. Zbiory równoliczne
H3. Dodawanie na konkretach
I1. Kolejność zdarzeń
I2. Sekwencje
I3. Wykluczanie ze zbioru
J1. Pamięć wzrokowa
J2. Pamięć słuchowa
K1. Zjawiska atmosferyczne
K2. Środowiska przyrodnicze zwierząt
K3. Wiedza patriotyczna
L1. Określanie kierunku
L2. Orientacja w przestrzeni
L3. Orientacja w czasie
Ł1. Opowiadanie
Ł2. Poprawność wymowy
Ł3. Wyrażanie potrzeb

Podstawa programowa Realizacja osiągnięć w KOGS
A. Samoobsługa

I. Fizyczny obszar
rozwoju dziecka
B. Motoryka duża

II. Emocjonalny obszar
rozwoju dziecka

C. Obszar emocjonalny

III. Społeczny obszar
rozwoju dziecka

D. Obszar społeczny

E. Percepcja słuchowa

F. Percepcja wzrokowa

G. Grafomotoryka

H. Umiejętności matematyczne

IV. Poznawczy obszar
rozwoju dziecka

I. Myślenie pojęciowe
J. Pamięć wzrokowa i słuchowa
K. Wiedza środowiskowa

L. Orientacja w czasie i przestrzeni

Ł. Komunikowanie się i mowa

Kategorie umiejętności w KOGS
A1. Utrzymywanie porządku
A2. Spożywanie posiłku
A3. Ubieranie się
B1. Koordynacja ruchowa
B2. Równowaga statyczna
B3. Dynamika ruchowa
C1. Rozpoznawanie emocji
C2. Radzenie sobie z emocjami
C3. Rozwiązywanie problemów
D1. Zwroty grzecznościowe
D2. Znajomość danych
D3. Bezpieczeństwo podczas zabawy
E1. Wyodrębnianie samogłoski w wygłosie
E2. Czytanie wyrazów
E3. Czytanie zdań
F1. Rozpoznawanie wzorów
F2. Wyszukiwanie różnic
F3. Różnicowanie elementów
G1. Rysowanie szlaczków
G2. Odwzorowywanie liter
G3. Odwzorowywanie cyfr
H1. Liczebniki porządkowe
H2. Dodawanie w pamięci
H3. Odejmowanie na konkretach
I1. Kolejność zdarzeń
I2. Sekwencje
I3. Wykluczanie ze zbioru
J1. Pamięć wzrokowa
J2. Pamięć słuchowa
K1. Rozpoznawanie monet i banknotów
K2. Środowiska przyrodnicze roślin
K3. Wiedza patriotyczna
L1. Określanie kierunku
L2. Orientacja w przestrzeni
L3. Orientacja w czasie
Ł1. Opowiadanie
Ł2. Poprawność wymowy
Ł3. Wyrażanie potrzeb

Wiek badanych dzieci
✓ dzieci, które w danym roku szkolnym objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym (w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat),
✓ dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 5 lat, jednak na wniosek rodziców
rozpoczną naukę w klasie I jako 6-latki,

✓ dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - tylko w celu
sprawdzenia, w jakich obszarach należy szczególnie wspierać rozwój dziecka.

PLACÓWKI
✓ przedszkola,
✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
✓ inne formy wychowania przedszkolnego.

4. Własności psychometryczne testu
1. Standaryzacja
2. Obiektywność
3. Normalizacja
4. Rzetelność
5. Trafność

1. Standaryzacja
2. Obiektywność
3. Normalizacja
4. Rzetelność
5. Trafność

1. Ogół czynności związanych z opracowaniem testu.
2. Stosowanie testu zawsze w ten sam sposób:

✓ instrukcja,
✓ zasady oceniania,
✓ pomoce,

✓ interpretacja wyników.

1. Standaryzacja
2. Obiektywność
3. Normalizacja
4. Rzetelność
5. Trafność

Każde odstępstwo od standardowych,
przewidzianych w podręczniku testowym
warunków badania sprawia, że badanie to nie
jest już badaniem testowym!

1. Standaryzacja

2. Obiektywność
3. Normalizacja
4. Rzetelność
5. Trafność

✓ badający nie może mieć wpływu na wynik jaki uzyska osoba badana w teście,
✓ test musi dostarczać wyników ilościowych, a nie jakościowych,
✓ dwie osoby badające testem muszą uzyskać taki sam wynik badania,
✓ minimum subiektywnych interpretacji.

1. Standaryzacja
2. Obiektywność

3. Normalizacja
4. Rzetelność
5. Trafność

✓ polega na przeliczeniu otrzymanego zbioru wyników surowych na wyniki
jednej ze skal standardowych,
✓ celem normalizacji wyników jest zorientowanie się co do miejsca badanej
osoby w grupie, dla której obliczono normy,
✓ normy ogólnokrajowe, umożliwiają zestawienie otrzymanego wyniku z
wynikami reprezentującymi populację całego kraju,
✓ skala stenowa.
Wyniki niskie

Wyniki prawidłowe

Wyniki wysokie

1-4

5-6

7-10

1. Standaryzacja
2. Obiektywność
3. Normalizacja

4. Rzetelność
5. Trafność

✓ miara dokładności pomiaru,

✓ rzetelność oznacza, że test musi dokładnie mierzyć to, co ma mierzyć,
✓ im wyższa rzetelność, tym większa dokładność z jaką mierzy on daną zmienną,
✓ błąd pomiaru.

Obszar
A. Samoobsługa
B. Motoryka duża
C. Emocjonalny
D. Społeczny
E. Percepcja słuchowa
F. Percepcja wzrokowa
G. Grafomotoryka
H. Umiejętności matematyczne
I. Myślenie pojęciowe
J. Pamięć wzrokowa i słuchowa
K. Wiedza środowiskowa
L. Orientacja w czasie i przestrzeni
Ł. Komunikowanie się i mowa

rtt
0,63
0,72
0,85
0,86
0,61
0,46
0,64
0,46
0,51
0,31
0,32
0,59
0,40

SEM
0,56
0,71
0,56
0,51
0,70
1,13
0,87
0,98
1,15
1,50
0,86
1,09
0,85

rtt
0,80
0,74
0,82
0,65
0,78
0,41
0,55
0,69
0,36
0,14
0,51
0,47
0,62

SEM
0,54
0,53
0,61
0,75
0,75
1,08
1,10
0,81
1,24
1,52
1,04
1,13
0,79

1. Standaryzacja
2. Obiektywność
3. Normalizacja
4. Rzetelność

5. Trafność
✓ trafność testu wiąże się z jego rzetelnością, jeżeli test nie jest rzetelny nie można oczekiwać od
niego wysokiej trafności,
✓ oznacza stopień, w jakim na podstawie wyników testowych lub innych pomiarów można
przewidzieć kryterium praktyczne.
✓ trafność kryterialna – diagnostyczna i prognostyczna,
✓ trafność treściowa – stopień w jaki próbka zadań testowych stanowi reprezentację całej populacji
zadań,
✓ trafność teoretyczna – związek między cechą psychologiczną, wywodzącą się z określonej teorii
psychologicznej, a testem,
✓ trafność – oznacza stopień w jakim na podstawie wyników testowych można przewidzieć
kryterium praktyczne

5. Charakterystyka testu
MATERIAŁ MERYTORYCZNY
POMOCE DIAGNOSTYCZNE

Materiał merytoryczny
✓ Karty Oceny Gotowości Szkolnej – podręcznik,
✓ i- KOGS – szczegółowe instrukcje,
✓ KOGS-A (diagnoza jesienna) i KOGS-B (diagnoza wiosenna) – indywidualne karty diagnostyczne,
✓ KOGS-P – karta podsumowania, która zawiera profil rozwoju gotowości szkolnej dziecka dziecka.

KOGS-A – indywidualne karty diagnostyczne

Cały test zawiera 72 próby – 38 w diagnozie jesiennej i 38 w diagnozie wiosennej

i- KOGS – instrukcje szczegółowe

Pomoce diagnostyczne

6. Procedura badania
Badanie KOGS ma charakter standaryzowany, więc powinno każdorazowo być przeprowadzane w zbliżonych
warunkach i takiej samej procedurze.
Nauczyciel przed przeprowadzeniem diagnozy powinien bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcjami oraz z
rozmieszczeniem zadań dla dzieci w zeszytach diagnostycznych.
Osoby prowadzące badanie powinny zwrócić uwagę na warunki badania.

Procedura badania
Należy pamiętać, że nie wolno zmieniać sposobu prezentacji materiału oraz nie należy podczas
rozwiązywania zadań udzielać dzieciom pomocy.
Zmiana warunków badania może wpłynąć na uzyskane wyniki, których nie będzie można odnieść do
wyników otrzymanych w badaniach standaryzacyjnych.

Badającemu nie wolno upowszechniać prób testowych ani wykorzystywać ich na
zajęciach dydaktycznych czy terapeutycznych.
Badane dzieci nie mogą znać prób testowych.

1. Warunki przeprowadzania zadań
grupowych (ZG)
1. Liczba dzieci – max. 12.
2. Pomocy drugiej osoby dorosłej, która będzie na bieżąco kontrolowała samodzielną pracę
dzieci.

Pozycja nauczyciela
✓stoi na środku sali,
✓ jest widziany przez wszystkie dzieci,
✓ trzyma w rękach instrukcję/zeszyt diagnostyczny,
✓ prezentuje dzieciom zadania i czyta polecenia.

ZG - pozycja dzieci
✓ siedzą przodem lub bokiem do nauczyciela, nie odwrócone plecami,
✓ siedzą w odstępach co najmniej jednego krzesła lub naprzeciwko siebie,

✓ nie zaglądają do zeszytów koleżanek/kolegów.

WAŻNE!
Przed badaniem dzieci powinny skorzystać z toalety.
Na stolikach dziecko ma tylko zeszyt diagnostyczny i ołówek.

Ołówki muszą być miękkie, dobrze zatemperowane i niezakończone gumką.
Należy przygotować ołówki zastępcze.
W sytuacji gdy dziecko zauważy błąd, powinno wskazać prawidłową odpowiedź.

Dzieci nie powinny mieć podczas badania dostępu do kredek czy innych przedmiotów
rozpraszających pracę.

2. Warunki przeprowadzania obserwacji (O)
✓ obserwacji dokonuje nauczyciel w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu,

✓ podczas diagnozy jesiennej obserwacji dokonywać w październiku lub listopadzie.

3. Warunki przeprowadzania zadań
indywidualnych (ZI)
✓ dziecko siedzi naprzeciwko nauczyciela,
✓ podczas próby Ł1. wskazane jest nagrywanie wypowiedzi dziecka, a następnie wpisanie jej do
arkusza diagnostycznego,
✓ ocena lateralizacji.

Zapis odpowiedzi i interpretacja wyników
Wyniki zapisujemy w kolumnie P zgodnie z liczbą uzyskanych punktów zapisanych w instrukcji
Możliwa do uzyskania liczba punktów: 0-6

Wynik surowy

Wynik przeliczony
UWAGA! W obszarach: motoryka duża, społeczny, grafomotoryka, mowa i komunikowanie się
są odrębne normy dla dziewczynek i dla chłopców.

Zapis odpowiedzi i interpretacja wyników
✓ wynik wysoki (W) i wynik prawidłowy (P) - dziecko ma opanowane umiejętności w danym
obszarze i można pracować z dzieckiem zgodnie z założonym programem wychowania
przedszkolnego,

✓ wynik niski (N) - rozwój dziecka w tym obszarze jest niższy niż prawidłowo rozwijającego się 6latka i trzeba rozpocząć z dzieckiem zajęcia wyrównujące braki w jednym lub kilku obszarach.

Jeżeli rozwój dziecka przebiega na poziomie niskim w jednym lub kilku
obszarach, a dodatkowo dziecko ma skrzyżowaną lub nieustaloną
lateralizację, nauczyciel powinien podjąć decyzję o skierowaniu dziecka na
szczegółowe badania diagnostyczne do poradni psychologicznopedagogicznej.

7. Ocena prób diagnostycznych
OCENA W OPARCIU O KRYTERIA

OCENA W OPARCIU O OPIS

•

Przy ocenie liczymy zarówno prawidłowe jak i błędne wskazania. Suma błędów i prawidłowych
wskazań nie musi być równa liczbie odpowiedzi.
W próbach gdzie mamy dwa niezależne zadania, każde z nich rozpatrujemy osobno za 1 pkt,
niezależnie od błędów popełnionym w drugim zadaniu.

Do oceny zadań w zakresie grafomotoryki używamy szablonów. Szablony pozwalają na wskazanie
dopuszczalnych odchyleń w liniaturze.

Liczenie wypowiedzi dzieci
WYPOWIEDZENIE

SŁOWA I RÓWNOWAŻNIKI ZDANIA

ZDANIE
(czasownik w formie osobowej)

(czasownik w formie nieosobowej)

POJEDYNCZE NIEROZWINIĘTE

ROZWINIĘTE I ZŁOŻONE

jeden czasownik

dwa lub więcej czasowników

WSPÓŁRZĘDNIE

PODRZĘDNIE

Podział wypowiedzeń
WYPOWIEDZENIE
ZDANIE
SŁOWA I RÓWNOWAŻNIKI ZDANIA

POJEDYNCZE NIEROZWINIĘTE

ROZWINIĘTE I ZŁOŻONE

Podział wypowiedzeń
Ł1
ZI

Dziecko potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową w sposób zrozumiały, używając wyrazów charakteryzujących upływ
czasu lub kolejność zdarzeń oraz zdań rozwiniętych i złożonych.

Słowa

Zdania pojedyncze nierozwinięte

Zdania pojedyncze rozwinięte i złożone

✓ pojedyncze słowa
Dziewczynka.

✓ orzeczenie
Zbiera.

✓ zdania pojedyncze z podmiotem domyślnym
(Ona) Zbiera kasztany.

✓ równoważniki zdania
Mało kasztanów.

✓ podmiot + orzeczenie
Dziewczynka idzie.

✓ zdania pojedyncze rozwinięte
(grupa podmiotu+ podmiot+ orzeczenie + grupa orzeczenia)
Dziewczynka z pieskiem idzie na spacer.

✓ orzeczenie imienne
Dziewczynka jest wesoła.

✓ zdania złożone
Ola wzięła koszyk i poszła z pieskiem po kasztany.

Nie zaliczamy:
1. Wypowiedzeń, które są takie same

wpierw poszła zbierać kasztany / i potem zaczęła zbierać/ wpierw poszła po kasztany / potem
robiła ludka z kasztanów / i potem pokazała mamie,
2. Słów rozpoczynających wypowiedź od: tu wydarzyło się… lub widzę jak…

3. Zaimków wskazujących tu, tam, tutaj, ponieważ towarzyszą one zazwyczaj wskazaniu
przez dziecko gestem (palcem) konkretnego obiektu na ilustracji.
Tutaj dziewczynka zbiera.
Tu idzie.
4. Wtrąceń, które nie dotyczą ilustracji.

Nie zaliczamy:
5. Nielogiczności
zbierała kasztany / potem szła do domu, żeby zrobić ludki / i potem pokazała je, pójść pokazać
mamie
idzie zbierać kasztany / potem wraca ktoś, potem robi ktoś / potem pokazuje ktoś

6. Zamienionego szyku historyjki, opowiadania nie na temat.

W takich przypadkach należy skonsultować dziecko ze specjalistą.

Spójniki
DZIECI CZĘSTO W SWOICH WYPOWIEDZIACH SPÓJNIKI I/A TRAKTUJĄ
JAKO PRZERYWNIKI, A NIE JAKO ŁĄCZNIKI ZDANIA.

Ola zbierała kasztany / i poszła z pieskiem / i robiła ludziki / i pokazała
mamie.
W takim przypadku spójnik „i” zastępuje kropkę.

Zadania rozwinięte a złożone
1. Zdania rozwinięte
dziewczynka poszła zbierać kasztany (jesień)
dzieci poszły zjeść lody (wiosna)

2. Zdania złożone
dziewczynka poszła, żeby zbierać kasztany (jesień)
dzieci poszły do parku żeby zjeść lody (wiosna)

Podział wypowiedzeń
Ł1
ZI

Dziecko potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową w sposób zrozumiały, używając wyrazów charakteryzujących upływ
czasu lub kolejność zdarzeń oraz zdań rozwiniętych i złożonych.
Słowa

Zdania pojedyncze nierozwinięte

Zdania pojedyncze rozwinięte i złożone

Ola zbiera kasztany potem Ola idzie do domu potem Ola buduje ludzika a potem pokazuje mamie

Podział wypowiedzeń
Ł1
ZI

Dziecko potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową w sposób zrozumiały, używając wyrazów charakteryzujących upływ
czasu lub kolejność zdarzeń oraz zdań rozwiniętych i złożonych.
Słowa

Zdania pojedyncze nierozwinięte

Zdania pojedyncze rozwinięte i złożone
1) Ola zbiera kasztany
2) potem Ola idzie do domu
3) potem Ola buduje ludzika

4) a potem pokazuje mamie
Ola zbiera kasztany/ potem Ola idzie do domu/ potem Ola buduje ludzika/ a potem pokazuje mamie

Podział wypowiedzeń
Ł1
ZI

Dziecko potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową w sposób zrozumiały, używając wyrazów charakteryzujących upływ
czasu lub kolejność zdarzeń oraz zdań rozwiniętych i złożonych.
Słowa

Zdania pojedyncze nierozwinięte

Zdania pojedyncze rozwinięte i złożone

tutaj wydarzyło się że dziewczynka poszła nazbierać kasztany i był z nią piesek wzięła kasztany do koszyczka a później poszła
do domku a później piesek patrzy jak ona robi ludzika a później ona daje mamie ludzika

Podział wypowiedzeń
Ł1
ZI

Dziecko potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową w sposób zrozumiały, używając wyrazów charakteryzujących upływ
czasu lub kolejność zdarzeń oraz zdań rozwiniętych i złożonych.

Słowa

Zdania pojedyncze nierozwinięte

Zdania pojedyncze rozwinięte i złożone
1)
2)
3)
4)
5)

dziewczynka poszła nazbierać kasztany i był z nią piesek (Z)
wzięła kasztany do koszyczka (R)
a później poszła do domku (R)
a później piesek patrzy jak ona robi ludzika (Z)
a później ona daje mamie ludzika (R)

tutaj wydarzyło się że dziewczynka poszła nazbierać kasztany i był z nią piesek/ wzięła kasztany do koszyczka/ a później poszła
do domku/ a później piesek patrzy jak ona robi ludzika/ a później ona daje mamie ludzika

Podział wypowiedzeń - jesień
Inne przykłady

1.

Ola poszła z koszykiem tam, gdzie są kasztany/ nazbierała cały koszyk, ale poszła z pieskiem/
potem wrócili do domu i Ola z tych kasztanów zrobiła ludzika/ dała mamie i mama mówi:
"Łał! Ale ładnie!„ (2 pkt.)

2.

Ola zbiera kasztanki/ potem poszedła do domu/ robi z nich jeżyka/ i pokazuje mamie (2 pkt.)

3.

najpierw dziewczynka poszła po kasztany/ potem wróciła do domu/ dziewczynka robi już
ludki kasztanowe/ i wtedy dziewczynka pokazała mamie (2 pkt.)

4.

Ola zbierała kasztany/ poszła z nimi do domu/ zbudowała ludzika/ i dała go mamie (1 pkt.)

5.

zbierali kasztany/ wracali/ wtedy budowali/ i zbudowała (0 pkt.)

6.

nazbierać kasztanki/ i zanieść/ zbudować/ dać mamie (0 pkt.)

8. Ocena modelu lateralizacji
Lateralizacja czyli asymetria funkcjonalna – określa wykształconą w toku rozwoju
preferencję do używania ręki, nogi, oka i ucha znajdującej się po określonej stronie osi ciała.
➢Do diagnozy jesiennej i wiosennej wybrane próby mają na celu ocenę dominacji oka, ręki, ucha i
nogi.
➢Dominacja badanych narządów może mieć wpływ na organizację pracy dziecka, jego
umiejętności percepcyjne, grafomotoryczne, rozwój mowy i komunikowania się.
➢ Do szóstego roku życia dziecko powinno mieć już wykształcony model lateralizacji.

Badanie lateralizacji

Model lateralizacji niejednorodny - skrzyżowany

Badanie lateralizacji

10. Wnioski diagnostyczne i dodatkowe badania
Opinię należy formułować bardzo starannie,
wnikliwie, w razie potrzeby pogłębiając uzyskane

wyniki z testu KOGS innymi dostępnymi narzędziami.

Inne dostępne narzędzia oceniające
Gotowość Szkolną dzieci
✓ Janiszewska B., Diagnoza dojrzałości szkolnej, Warszawa 2012.

✓ Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa 2003.

Ocena dzieci z deficytami rozwojowymi
✓ Wszystkie badania oceniające gotowość szkolną skupiają się na umiejętnościach niezbędnych do
rozpoczęcia nauki w klasie I
✓ Przy dzieciach z deficytami rozwojowymi, lub u których rozwój przebiega nieharmonijnie, próby te nie
pokażą więc ich właściwych umiejętności, a jedynie braki.
✓ W takiej sytuacji warto się wesprzeć narzędziami oceniającymi rozwój w poszczególnych obszarach
dzieci młodszych.
Proponowane narzędzia oceniające rozwój dzieci
Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP
Krótka Skala Oceny Rozwoju Dziecka - KSRD

11. Przykładowa opinia gotowości szkolnej
1.

Dane dziecka

2.

Na podstawie jakiego narzędzia została przeprowadzona diagnoza

3.

Opis prób w poszczególnych obszarach badania gotowości szkolnej

4.

Wykaz zaleconych dodatkowych badań specjalistycznych

5.

Opis zachowania dziecka podczas wykonywania testu

1. Dane dziecka
Opinia badania gotowości szkolnej
Michał B.
Data urodzenia – 12.02.2012 r.
Data badania – 27.03.2019 r.
Wiek metrykalny – 7;1
Miejsce badania – Publiczne Przedszkole nr 3 w Siedlcach

2. Na podstawie jakiego narzędzia została
przeprowadzona diagnoza
Diagnozę przeprowadzono na podstawie narzędzia Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS.
Dodatkowo z powodu uzyskania przez dziecko niskich wyników w obszarach: B. Motoryka duża,
C. Emocjonalny i G. Grafomotoryka badania uzupełniono narzędziem Karty Oceny Rozwoju
Pychoruchowego – KORP.

3. Opis prób w poszczególnych obszarach
badania gotowości szkolnej
Obszar fizyczny - rozwój przebiega dysharmonijnie na niekorzyść motoryki dużej.
Samoobsługa na poziomie prawidłowym. Michał jest samodzielny w czynnościach dnia
codziennego. Utrzymuje porządek wokół siebie podczas prac stolikowych. Potrafi samodzielnie i
estetycznie spożywać posiłek, swobodnie posługuje się sztućcami. Przeważnie nie ma
problemów z samodzielnym ubieraniem się, ma trudności z wykonywaniem czynności
precyzyjnych np. zapinaniem guzików, wiązaniem sznurówek butów.

Motoryka duża – rozwój na poziomie niskim z cechami istotnych deficytów w zakresie
utrzymywania równowagi. Michał jest chłopcem sprawnym fizycznym. Swobodnie chodzi po
schodach krokiem naprzemiennym, chętnie uczestniczy z zabawach ruchowych i korzysta z
urządzeń na placu zabaw. Ma problemy z utrzymaniem równowagi podczas aktywności typu:
skakanie na jednej nodze.

Obszar poznawczy bez cech istotnych deficytów
Percepcja słuchowa na poziomie prawidłowym. Michał swobodnie wysłuchuje spółgłoskę w
wygłosie. Przeważnie prawidłowo ze zrozumieniem czyta wyrazy i zdania. Podczas czytania zdań
chłopiec sporadycznie popełnia błędy, w formie zamiany wyrazu na inny.

Percepcja wzrokowa na poziomie wysokim. Michał swobodnie rozpoznaje i zaznacza określoną
sylabę wśród podobnych graficznie. Dostrzega braki na obrazku, pracując na materiale
atematycznym wyklucza element nie pasujący kierując się kryterium percepcyjnym.
Grafomotoryka na poziomie prawidłowym. Chłopiec prawidłowo odwzorowuje szlaczki
literopodobne, dostrzega ich charakterystykę wzoru, mieści się w liniaturze podczas rysowania.
Michał przeważnie prawidłowo odwzorowuje kształty liter i cyfr według wzoru, dostrzega
elementy charakterystyczne, ale nie zawsze utrzymuje prawidłowe proporcje wzoru.

