
 
TEST NA PRZEDSZKOLAKA 

                      
Twoja pociecha wkrótce zostanie 
przedszkolakiem. Jak sobie 
poradzi w nowej sytuacji, czy ma 
szansę poczuć się dobrze w nowej 
roli? 
Im bardziej samodzielne jest 
dziecko,  tym większa szansa,                
że w przedszkolu  mu się spodoba 
i łatwiej się w nim zaaklimatyzuje. 

  
Odpowiedz na poniższe pytania, a dowiesz się, czy to 
właściwy czas. 
 

1. Potrafi samodzielnie jeść i pić z kubeczka. 
2. Zgłasza, kiedy musi skorzystać z toalety. 
3. Umie się samodzielnie (lub z niewielką pomocą) 

ubrać, założyć buty, kurtkę, bluzeczkę. 
4. Mówi na tyle dużo i wyraźnie, aby porozumieć się                     

z innymi osobami. 
5. Potrafi wyrazić swoje potrzeby, poprosić, zapytać                     

o coś. 
6. Jest w stanie samodzielnie umyć rączki, buzię. 
7. Umie powiedzieć, że jest głodne, najedzone, że nie 

smakuje mu posiłek. 
8. Potrafi „przetrwać" bez ciebie kilka godzin. 
9. Bawi się i współpracuje z innymi dziećmi. 

10. Jest na tyle śmiałe, by bez problemu odezwać się                    
do nieznajomej osoby, np. do innego dziecka. 

 



 
PUNKTACJA 
Za każdą odpowiedź „TAK” - policz 1 punkt, a za „NIE” -                    
0 punktów. 
  
WYNIKI 
8-10 punktów:  
- Gratulacje! - Wygląda na  to,  że twój 
kandydat na przedszkolaka                                    
jest supersamodzielny. Są duże szanse,                   
że pobyt w przedszkolu okaże się                           
dla niego wielką frajdą. 
  
5-7 punktów:  
Twoja pociecha jest gotowa na pójście do przedszkola, 
ale nad pewnymi sprawami musicie jeszcze 
popracować. Jeśli w czasie najbliższych miesięcy 
poświęcicie trochę czasu na „wygładzenie"                                   
tych niedociągnięć, przedszkole może stać się                              
dla Waszego dziecka wspaniałą przygodą. 
  
4 i mniej punktów: 
Jeszcze raz przemyślcie swoją decyzję, bo pobyt                            
w przedszkolu może być dla twojego dziecka trudnym 
przeżyciem. Poradź się nauczycielki w przedszkolu                   
lub psychologa dziecięcego. Jeśli bardzo chcesz                         
(lub musisz) posłać dziecko do przedszkola                               
we wrześniu, trzeba „popracować" nad samodzielnością 
malca, by ta wielka zmiana nie była dla niego                              
zbyt dużym stresem. Nie poddawaj się - macie jeszcze 
na to kilka miesięcy! 
 


