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Koncepcja edukacyjna dla dzieci w wieku od
0 do 10 lat w Meklemburgii-Pomorze Przednie
Poradnik dla rodziców
Drodzy Rodzice,
zdecydowali się Państwo skorzystać z oferty dziennej opieki nad dziećmi. Jest to
znacząca decyzja dla Państwa i Państwa dziecka. Serdecznie dziękuję Państwu za
zaufanie, które okazują Państwo tym samym ośrodkom dziennej opieki nad dziećmi i służbom naszego kraju związkowego.
Mogą Państwo być pewni, że pracownicy tych ośrodków będą wkładać w wykształcenie i wychowanie Państwa dzieci dużo miłości i zaangażowania oraz odwoływać się do swoich wysokich kompetencji zawodowych.
Ośrodek dziennej opieki nad dziećmi to pierwszy ośrodek kształcenia, do którego
uczęszcza Państwa dziecko. Także oferty opieki domowej są ofertami edukacyjnymi. Wszystkie te instytucje pracują w oparciu o koncepcję edukacyjną obowiązującą w naszym kraju związkowym dla dzieci w wieku od 0 do 10 lat. Na jej podstawie wszystkie ośrodki tworzą swoją specyficzną koncepcję pedagogiczną.
W niniejszym poradniku dla rodziców otrzymują Państwo przegląd tego, co stanowi podstawę kształcenia i wychowania w ośrodkach dziennej opieki nad dziećmi w Meklemburgii-Pomorze Przednie, i co czeka Państwa dzieci w zakresie treści
i celów nauczania.
Istotną kwestią jest zorganizowanie przejścia z ośrodków dziennej opieki nad
dziećmi wzgl. punktów opieki domowej do szkoły w taki sposób, aby odpowiadało ono szczególnym wymaganiom Państwa dziecka i było tym samym przejściem
udanym.
Bardzo ważne jest dla mnie, aby każde dziecko było wspierane odpowiednio
do swoich potrzeb i możliwości zarówno przez rodziców, jak i fachowy personel
ośrodków dziennej opieki nad dziećmi i punktów opieki domowej.
W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań zachęcam Państwa do skonsultowania
się w zaufaniu z wychowawczyniami i wychowawcami swojego ośrodka, aby zasięgnąć porady co do możliwości rozwoju Państwa dziecka.
Henry Tesch
Minister Edukacji, Nauki i Kultury
Meklemburgia-Pomorze Przednie
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W jaki sposób uczą się dzieci?
W żadnym okresie rozwoju dzieci nie zdobywają tak
łatwo i szybko wiedzy potrzebnej w późniejszym życiu
jak w pierwszych latach. Państwo jako rodzice uczestniczyli w rozwoju swojego dziecka od dnia jego narodzin i doświadczali razem z nim radości ze wszystkiego, co nowe.
Dla dziecka zabawa to najlepsza z możliwości uczenia
się. Dzieci badają i odkrywają „świat” z własnej inicjatywy. Wspieranie nauki oznacza zatem przede wszystkim
pozostawianie dzieciom wystarczającej ilości czasu
i przestrzeni na własne działanie. Dotyczy to zarówno
domu, jak i ośrodków dziennej opieki/punktów opieki
domowej.
Język jest przy tym najważniejszym kluczem do nauki. Dzieci szukają stale bezpośredniego kontaktu i wymiany
spostrzeżeń z otaczającymi ich osobami. Wszystkie dzieci uczą się mówić w swoim języku rodzinnym, a więc także te
dzieci, których językiem rodzinnym nie jest język niemiecki. Ani najlepszy film, ani kaseta z nagraniem dźwiękowym
nie może zastąpić bezpośredniej rozmowy, bezpośredniego kontaktu z dzieckiem.
Uruchamianie i utrzymywanie procesów uczenia się oraz dawanie impulsów to wspólne zadanie rodziców, fachowego personelu i dzieci. Tak samo jak rodzina, społeczność w ośrodku dziennej opieki lub punktach opieki domowej
umożliwia dziewczynkom i chłopcom zbieranie doświadczeń społecznych, które mają wielkie znaczenie dla ich dalszego życia.
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Czego uczą się dzieci?
Dzieci wyrastają na pewne siebie i stabilne osobowości, które we
wspólnym życiu społecznym uczą się jak okazywać szacunek drugiej osobie oraz jak podejmować decyzje demokratyczne.
Dzieci uczą się gruntownie badać jakiś temat lub jakąś rzecz, jeśli otrzymają dużo możliwości i impulsów ku temu. Uczą się zastanawiać nad problemami i wypróbowywać rozwiązania. „Błędy”
są częścią procesu uczenia, tak jak koncentracja, wytrwałość oraz
przyswajanie wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach.
Dzieci uczą się, że zdrowie jest istotnym i podstawowym warunkiem życia codziennego. Odpowiednio do stopnia rozwoju i wieku
dzieci uczą się podejmować decyzje służące ich zdrowiu.
Język i mowa stanowią centralny punkt edukacji i wychowania. Bowiem dobre zdolności językowe stanowią dla
wszystkich dzieci ważny warunek dla uczestniczenia w życiu społecznym oraz skutecznego pokonywania wszystkich zadań życiowych i edukacyjnych.
Dzieci z rodzin z korzeniami zagranicznymi uczą się komunikowania się w języku niemieckim. Jednocześnie doświadczają one, tak samo jak dzieci, których językiem rodzinnym jest język niemiecki, szacunku dla swojego języka
rodzinnego. W ośrodkach dziennej opieki dzieci uczą się rzeczy praktycznych z życia codziennego: uczy się ich samodzielnego wykonywania wielu codziennych zadań odpowiednio do ich stopnia rozwoju i wieku.
Dzieci cieszą się porządkowaniem, porównywaniem i mierzeniem. Podczas zabawy, drobnych eksperymentów lub
warsztatów edukacyjnych dzieci nabywają podstawowe zrozumienie matematyki i związków matematycznych.
Oferty z zakresu muzyki, tańca, teatru oraz kreatywności obrazowej i manualnej wspierają dzieci w ich muzykalno-kreatywnych formach wyrazu.
Dzieci doświadczają środowiska naturalnego i poznają ich bliższe otoczenie. Towarzyszy się im w pytaniach etycznych i religijnych oraz przy tworzeniu miernika wartości. Od małego uczy się ich tolerancji i szacunku w stosunku do
różnych kultur i przekonań osobistych oraz praktykuje je.
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Jak wspiera się poszczególne dzieci?
Wychowawczynie i wychowawcy uważają za
swoje zadanie indywidualne wspieranie każdego dziecka oraz rozpoznawanie jego silnych
stron i osobliwości w ścisłej współpracy z rodzicami. Każde dziecko powinno czuć się dobrze
w ośrodku dziennej opieki/punkcie opieki domowej i móc postrzegać siebie samego jako
ważnego członka tej małej społeczności. Zalicza się do tego także stabilne więzy z wychowawczyniami lub wychowawcami/osobami z
punktów opieki domowej.
Treści nauczania to doświadczenia i tematy ze
świata dziecka, które interesują pojedyncze
dziewczynki i pojedynczych chłopców lub całą
grupę. Wychowawczynie i wychowawcy udostępniają dzieciom przy tym swoją wiedzę i
swoje doświadczenie i są jednocześnie otwarci na to, jak dzieci je wykorzystają.
Ośrodek dziennej opieki nad dziećmi to miejsce do dokonywania odkryć, badań i wynalazków! Dorośli często sami się przy tym uczą. Do zadań wychowawczyń i wychowawców należy obserwowanie dzieci
i regularne zapisywanie tych obserwacji. W ten sposób mogą notować postępy w rozwoju każdego dziecka i poprzez pedagogiczne postępowanie udzielać celowo wskazówek.
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Jakie znaczenie ma współpraca z rodzicami?
Koncepcja edukacyjna opowiada się wyraźnie za partnerstwem
edukacyjnym i wychowawczym
z rodzicami. Państwo jako rodzice są najważniejszymi osobami kontaktowymi dla swojego dziecka. Udana współpraca
opiera się zawsze na wzajemnym
szacunku, zaufaniu i poważaniu.
Wychowawczynie i wychowawcy udzielają Państwu we wspólnych rozmowach informacji na
temat Państwa dziecka i jego
postępów w rozwoju. Jednak
aby móc sprostać wymaganiom
Państwa dziecka potrzebują oni
także informacji i wskazówek z
Państwa strony. Proszę rozmawiać z wychowawczyniami i wychowawcami o tym, w jaki sposób wyobrażają sobie Państwo współpracę, w jaki sposób chcą się Państwo udzielać. Może to właśnie Państwo mogą
zaprezentować dzieciom coś szczególnego - np. piosenkę lub zabawę, opowieść, coś na temat Państwa zawodu.
Proszę korzystać także ze swoich praw do działania w radzie rodziców ośrodka dziennej opieki lub do wymiany poglądów z innymi rodzicami. Państwa ośrodek i Państwa dzieci skorzystają na tym, gdy wielu rodziców będzie angażować się ze swoimi pomysłami i życzeniami w pracę pedagogiczną, także poprzez swoją krytykę!
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Jaką „wagę“ ma przejście do szkoły?
Przejście z przedszkola do szkoły jest decydującym
wydarzeniem w życiu Państwa dziecka i Państwa
rodziny. Pełne ciekawości i dumy z tego, czego nauczyło się już w przedszkolu, Państwa dziecko chce
pokazać, że jest uczniem. Swoją aprobatą i uwagą
decydująco wspierają Państwo swoje dziecko na tym
ekscytującym etapie. Wspólnie z ośrodkiem dziennej
opieki/punktem opieki domowej przyczyniają się
Państwo do kreowania pozytywnego nastawienia u
swojego dziecka do szkoły, a tym samym także do
dalszej nauki pełnej sukcesów.
Wspólnie z wychowawczyniami i wychowawcami/
osobami z punktów opieki domowej stworzą Państwo pierwszy kontakt ze szkołą. Bliska współpraca
między ośrodkami dziennej opieki nad dziećmi a
szkołami podstawowymi wspiera ten proces i ułatwia przyszłym uczniom przejście do szkoły.
Całościowa praca edukacyjna ośrodka w bardzo istotny sposób wspiera gotowość dzieci do pójścia do szkoły. Szkoła podstawowa natomiast rozwija rozumienie dla przedszkolnych procesów nauczania dzieci w ośrodku dziennej
opieki. Szkolne zadanie edukacyjne buduje właśnie na tym.
Zarówno według ustawy o wspieraniu dzieci w ośrodkach dziennej opieki i punktach opieki domowej (KiföG M-V),
jak również według ustawy o szkolnictwie kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie (SchulG M-V)
wszystkie ośrodki dziennej opieki nad dziećmi i wszystkie szkoły podstawowe zobowiązane są do dalszej poprawy
współpracy w przyszłości w interesie wspierania edukacji każdego dziecka indywidualnie.
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Co obejmują obszary edukacyjne i wychowawcze?
Na podstawie wiążącej „Koncepcji edukacyjnej dla dzieci w wieku od 0 do 10 lat w Meklemburgii-Pomorze Przednie”
dzieci w ośrodku dziennej opieki zdobywają rozmaite umiejętności w obszarach edukacyjnych i wychowawczych
takich jak

• komunikacja, mowa i język(i),
• ruch,

Jaką „wagę“ ma przejście do szkoły?

• muzyka, estetyka i kreatywność obrazowa,

Co obejmują obszary edukacyjne i
wychowawcze?

• elementarne myślenie matematyczne,

Jakich sześć obszarów rozwoju
wyróżnia się w oparciu o kamienie
graniczne rozwoju?

• podstawowe doświadczenia (między)kulturowe i społeczne,

Koncepcja edukacyjna dla dzieci w
wieku od 0 do 10 lat
Wiedza, umiejętności, kompetencje
w obszarach edukacyjnych i
wychowawczych

Wraz z upływem czasu w ośrodku dziennej opieki/punkcie opieki domowej Państwa dziecko przejdzie wiele stopni rozwoju własnego procesu dorastania, dojrzewania i uczenia się. Przebieg rozwoju może być bardzo różny i nie
zawsze jednakowy we wszystkich obszarach edukacyjnych i wychowawczych. Może on być ciągły lub nawet się
zatrzymać. Szczególne okoliczności mogą doprowadzić także do tego, że Państwa dziecko nie będzie już potrafiło
wykonywać czynności, z którymi nie miało trudności w młodszym wieku. Nie jest to nic nadzwyczajnego i stanowi
to część indywidualnego przebiegu rozwoju każdego człowieka przez całego jego życie. I tak na przykład jedno
dziecko potrafi wcześniej chodzić, a drugie wcześniej mówić.

Kamienie graniczne rozwoju –
Wgląd w rozwój dzieci
w wieku 12, 24, 36, 48 i 60 miesięcy

• poznawanie świata i podstawowe doświadczenia z zakresu nauki przyrodniczej.

„Kamienie graniczne rozwoju“ zostały opracowane przez profesora Richarda Michaelisa (Uniwersytecka Klinika dla
Dzieci w Tybindze) dla pediatrów. Instytut Stosowanych Badań Socjalizacyjnych / Stowarzyszenie zarejestrowane
„Wczesne Dzieciństwo” [niem.: Institut für angewandte Sozialisationsforschung / Frühe Kindheit e.V.] (infans) rozbudował instrument „Kamieni granicznych“ do pracy wychowawczyń i wychowawców. Dla obserwacji dzieci przedstawiono sześć obszarów rozwoju, które mają pomóc w ocenie ich rozwoju i dać możliwość wspierania ich indywidualnie.
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Sześć obszarów rozwoju1

ff

W jaki sposób uczą się dzieci?

Na podstawie „Kamieni granicznych“ rozróżnia się sześć obszarów rozwoju dzieci w wydarzeniach dnia codziennego:

ff

Czego uczą się dzieci?

ff

Jak wspiera się poszczególne dzieci?

1 Nabywanie umiejętności językowych, na przykład mówienie „mama” i „tata” (15 miesięcy), zdania 3 – 5 wyrazowe (36 miesięcy), opisywanie wydarzeń / opowieści w prawidłowej kolejności czasowej i logicznej (48 miesięcy);

ff

ff

ff
ff

ff

ff

ff

Jakie znaczenie ma współpraca z
rodzicami?
Jaką „wagę“ ma przejście do szkoły?
Co obejmują obszary edukacyjne i
wychowawcze?
Jakich sześć obszarów rozwoju
wyróżnia się w oparciu o kamienie
graniczne rozwoju?
Koncepcja edukacyjna dla dzieci w
wieku od 0 do 10 lat
Wiedza, umiejętności, kompetencje
w obszarach edukacyjnych i
wychowawczych
Kamienie graniczne rozwoju –
Wgląd w rozwój dzieci
w wieku 12, 24, 36, 48 i 60 miesięcy

2 Motoryka ciała (wszystkie jednorodne, regularne ciągi ruchowe ciała) np. przewracanie się z brzucha na plecy (12
miesięcy), chodzenie bez trzymania (18 miesięcy), poruszanie się rowerkiem trójkołowym lub podobnym pojazdem
w sposób celowy i pewny (48 miesięcy);
3 Motoryka rąk/palców, na przykład przekładanie małych przedmiotów z jednej ręki do drugiej (6 miesięcy), świadome używanie palca wskazującego (18 miesięcy), prawidłowe cięcie nożyczkami dziecięcymi wzdłuż prostej linii
(60 miesięcy);
4 Rozwój kognitywny (rozwój strategii działania, uwaga i koncentracja, zachowanie podczas zabawy, umiejętność
porządkowania i przyporządkowywania), np. śledzenie oczami przedmiotu poruszanego powoli w tę i z powrotem
(3 miesiące), naśladowanie przyzwyczajeń osób dorosłych (18 miesięcy), zadawanie pytań szczegółowych (dlaczego, gdzie, kiedy, skąd – 48 miesięcy);
5 Kompetencja społeczna (zdolność podejmowania i kreowania relacji społecznych z innymi dziećmi i dorosłymi),
np. rozróżnianie osób znanych i nieznanych (9 miesięcy), rozumienie znaczenia słowa „nie” (18 miesięcy); zdolność
dzielenia się z innymi (48 miesięcy);
6 Kompetencja emocjonalna (zdolność dostrzegania swoich własnych przeżyć uczuciowych i tym samym rozwijania własnej kompetencji emocjonalnej), np. śmiech, kontakt wzrokowy, wydawanie dźwięków i wykonywanie ruchów, gdy do dziecka mówi znana mu osoba (6 miesięcy), uspakajanie się przy codziennych kłopotach w przeciągu
3 minut (24 miesiące); dziecko wie, że jest dziewczynką lub chłopcem (48 miesięcy).
Na tylnej okładce niniejszego poradnika znajdą Państwo tabelę, która da Państwu wgląd w rozwój dzieci w wieku 12,
24, 36, 48 i 60 miesięcy w wyżej wymienionych obszarach rozwoju.
Tabela oparta jest na R. Michaelis i G. Niemann: Entwicklungsneurologie und Pädiatrie. Das Prinzip der essentiellen Grenzsteine, str. 62 i kolejne, Stuttgart 1999. Nowe dane z: Petermann, F. Stein I.A. (2000): Entwicklungsdiagnostik mit dem ET 6-6. Swets Testservice, Swets u. Zeitlinger, Lisse, NL; Michaelis, R. (2001): Grenzsteine der Entwicklung; Largo, R.H. (1996):
Babyjahre. Piper, Monachium, opracował infans 2003, wersja 1.03
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Jakie znaczenie ma współpraca z
rodzicami?
Jaką „wagę“ ma przejście do szkoły?
Co obejmują obszary edukacyjne i
wychowawcze?
Jakich sześć obszarów rozwoju
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graniczne rozwoju?
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Koncepcja edukacyjna dla dzieci w wieku od
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Komunikacja,
mowa i język(-i)

Ruch
Muzyka, estetyka
Elementarne myśle- Podstawowe donie matematyczne świadczenia kulturo- i kreatywność obrazowa
we i społeczne

• rozpoznawanie,
• uczestniczenie w
sytuacjach komuni- opisywanie
i rozróżnianie różkacyjnych
nych obiektów
• celowe stosowanie
geometrycznych i
nabytych już umiejętności językowych ich właściwości,

Poznawanie świata
i podstawowe doświadczenia
z zakresu nauk przyrodniczych

• rozumienie szczególnego języka
muzyki i sztuki

• chętne i zabawne
używanie swojego
• okazywanie ludziom głosu
szacunku i tolerancji • śpiewanie krótkich
• pojmowanie i opioraz rozwiązywanie
sywanie relacji w
fragmentów piopołożeniu z różnych konfliktów bez użysenek oraz piosecia przemocy
perspektyw
nek samemu oraz

• wyrażanie uczuć
szczęścia, lęku i
umiejętności związanych z przeżyciami za pomocą środ- • tworzenie, porównywanie i opisywaków językowych
• opowiadanie o wła- nie zbiorów

• rozumienie i pertrak- wspólnie z innymi
towanie zasad gry
• uczestniczenie w
oraz stosowanie się
sposób spontado nich
niczny i radosny w
zabawach śpiewa• rozpoznawanie potrzeb i życzeń innych nych, mówionych i
ludzi i pomaganie im ruchowych

• pojmowanie zależności między zbio• wyrażanie swojego
rami i obchodzenie
własnego zdania w
stosunku do innych się ze zbiorami
• liczenie, pojmowa- • rozmyślanie nad re- • pojmowanie i roprzy użyciu środlacjami koleżeńskimi zumienie prostych
nie ilości i obchoków językowych
chwytów, kroków
dzenie się z liczbami i wymiana zdań na
• bycie ciekawym
i ciągów kroków
ten temat
porządkowymi
treści i języka w zewykonywanych
• rozpoznawanie kotknięciu z literaturą • odczytywanie supodczas zabaw rurzyści wynikających
biektywnie znaczą• stosowanie grzeczchowych i tańca
cych momentów na z reguł i norm dla
ności językowej
• rozpoznawanie siły
zegarze i określanie dobrego samopo• posługiwanie się
wyrazu różnych
czucia w społeczeńz grubsza okresów
różnymi przyrząda- czasowych
stwie oraz respekto- form i kolorów oraz
mi do pisania
stosowanie ich
• pojmowanie i nazy- wanie ich
• nazywanie rzeczy i
coraz bardziej świa• obserwowanie, bawanie pór roku
okoliczności z otodomie
danie, opisywanie i
•
p

rzyporządkowyczenia, zapamiętywanie subiektywnie rozmyślanie z innymi • wyrażanie własnych
wanie szczegółów
uczuć i nastrojów
dziećmi na temat
znaczących nazw
i wyrażanie się na
oraz tych wywozjawisk przyrodniten temat używając miesięcy i dat takich czych i kontekstów
ływanych porami
jak Święta Bożego
mowy w sposób
roku w naturze
Narodzenia lub uro- technicznych
spójny
• opowiadanie o
• przejmowanie
dziny w roku
• wyjaśnianie probleżyciu i przeżyciach
wspólnej odpowie• rozróżnianie momów we współżyniektórych artystów
dzialności za środonet naszej waluty
ciu społecznym z
i ich obrazach w
wisko i przyrodę
i rozróżnianie ich
osobami dorosłymi
odniesieniu do
• obserwowanie śrowartości
i osobami w tym
własnego świata
• rozpoznawanie pra- dowiska naturalnego dziecięcego
samym wieku
i kontekstów techwidłowości pomię• wyrażanie swoich
dzy dwoma ciągami nicznych oraz opisy- • tworzenie podstapotrzeb, zdań i
wowych kształtów
wanie właściwości
wzgl. wzorami
życzeń
plastycznych i doprzy użyciu pasują• rozumienie i użystrzeganie ich różcych określeń
wanie sformułowań
nych sił wyrazu
takich jak „podwój- • orientowanie się w
czasie
ne“ i „połowa“
w przebiegu dnia,
tygodnia, miesiąca i
roku
snych przeżyciach

Stopka redakcyjna

• poruszanie się na
różne sposoby i w
sposób urozmaicony
• badanie i wypróbowywanie nowych
możliwości ruchowych
• odkrywanie i rozumienie funkcji własnego organizmu
• postrzeganie otoczenia wszystkimi
zmysłami
• naśladowanie ciekawych ruchów
innych osób
• doświadczanie
uznania społecznego w społeczeństwie
• wraz z rosnącymi
umiejętnościami
motorycznymi pokazywanie swoich
osiągnięć i porównywanie ich z innymi
• doświadczanie
możliwości i granic
własnych zdolności
cielesnych
• doświadczanie i
okazywanie chęci
pomocy podczas
wykonywania aktywności ruchowych
• stosowanie podstawowych sprawności
ruchowych (m.in.
bieganie, skakanie,
rzucanie, łapanie,
toczenie, ślizganie)
• wchodzenie w
interakcje z innymi
partnerami gry

Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur
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Słowo wstępne Ministra Edukacji,
Nauki i Kultury
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ff

ff
ff

ff

ff

ff

Jakie znaczenie ma współpraca z
rodzicami?
Jaką „wagę“ ma przejście do szkoły?
Co obejmują obszary edukacyjne i
wychowawcze?
Jakich sześć obszarów rozwoju
wyróżnia się w oparciu o kamienie
graniczne rozwoju?
Koncepcja edukacyjna dla dzieci w
wieku od 0 do 10 lat
Wiedza, umiejętności, kompetencje
w obszarach edukacyjnych i
wychowawczych

Koncepcja edukacyjna dla dzieci w wieku od
0 do 10 lat w Meklemburgii-Pomorze Przednie
Poradnik dla rodziców
Gdy dziecko ma

12 miesięcy

24 miesiące

36 miesięcy

Kamienie graniczne motoryki ciała

Kamienie graniczne motoryki rąk i
palców

Kamienie graniczne rozwoju mowy

Kamienie graniczne rozwoju kognitywnego

• dziecko siedzi
• dziecko stosuje
chwyt nożycobez podparcia
wy: małe przedz wyprostowanymi plecami i
mioty trzymane
pewną kontrolą są między kciunad równowagą kiem i wyprostowanym palcem
• dziecko przewskazującym,
wraca się samo- często też predzielnie i szybko cyzyjny chwyt
z brzucha na
pensetowy
plecy

Kamienie graniczne rozwoju –
Wgląd w rozwój dzieci
w wieku 12, 24, 36, 48 i 60 miesięcy

Stopka redakcyjna

• dziecko spon• dziecko odkrywa zabawki i
tanicznie wokalizuje dłuższe obiekty, które
ciągi sylab, w
zostały na jego
przeważającej
oczach przykryczęści przy uży- te kartką papieciu samogłosek ru lub chustą
a/e oraz głosek
poprzez zdjęcie
eksplozywnych kartki lub chusty
(ba-ba-ba-ba,
lub da-da-dada
itp.)

48 miesięcy

60 miesięcy

Kamienie graniczne kompetencji
społecznej

Kamienie graniczne kompetencji
emocjonalnej

• dziecko potrafi
z własnej inicjatywy samo rozpocząć, kontynuować, zmienić
lub zakończyć
kontakt społeczny

• wiele zapewnień zwrotnych:
kontakt wzrokowy, dotykanie, głaskanie,
przytulanie się,
gesty, całusy,
zabarwione
emocjonalnie
werbalne i niewerbalne dialogi
pomiędzy dzieckiem a bliską mu
osobą
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12 miesięcy

24 miesiące

36 miesięcy

Kamienie graniczne motoryki ciała

Kamienie graniczne motoryki rąk i
palców

Kamienie graniczne rozwoju mowy

Kamienie graniczne rozwoju kognitywnego

• dziecko podno- • pewny chwyt
pensetowy
si przedmioty
z podłogi bez
• dziecko trzyma
utraty równokredkę w ręce
wagi
zaciśniętej
w pięść bądź
• dziecko poko»chwytem pędznuje schody
(dostawiając na la« (pierwszymi
każdym stopniu trzema palcami,
kredka opiera
jedną nogę do
drugiej, trzyma- się przy tym
o wewnętrzną
jąc się barierki
część dłoni)
lub ręki osób
dorosłych)

Kamienie graniczne rozwoju –
Wgląd w rozwój dzieci
w wieku 12, 24, 36, 48 i 60 miesięcy

Stopka redakcyjna

• dziecko posłu- • dziecko układa
guje się mową
klocki jeden na
jednowyrazową drugim lub tym
(co najmniej
podobne (co
dziesięć prawinajmniej trzy)
dłowych słów
• dziecko ogląda,
poza »tata« i
dotyka w spo»mama«)
sób skoncentrowany, wkłada
zabawki, przedmioty do pojemników, szuflad
i wyciąga je
przez około 15
minut

48 miesięcy
Kamienie graniczne kompetencji
społecznej

60 miesięcy
Kamienie graniczne kompetencji
emocjonalnej

• dziecko bawi się • w codziennych
»równolegle« z
kłopotach
dziećmi w tym
można dziecko
samym wieku
uspokoić najczęściej w przecią• dziecko cieszy
gu trzech minut
się z kontaktu z
innymi dziećmi • dziecko potrafi
zająć się same
sobą przez ok.
15 do 30 minut
wiedząc, że
matka/ bliska
osoba jest w
przestrzennej
bliskości (w
innym pokoju,
kuchni), lecz nie
jest widoczna
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12 miesięcy

24 miesiące

36 miesięcy

Kamienie graniczne motoryki ciała

Kamienie graniczne motoryki rąk i
palców

Kamienie graniczne rozwoju mowy

Kamienie graniczne rozwoju kognitywnego

Kamienie graniczne kompetencji
społecznej

Kamienie graniczne kompetencji
emocjonalnej

• dziecko maluje
i kreśli, chociaż
często jeszcze
niezbyt twórczo,
często komentuje kogo i/lub co
namalowało

• dziecko bawi się
wspólnie z innymi dziećmi przez
co najmniej pięć
minut, mówi,
wymienia się
przedmiotami

• dziecko bawi się
skoncentrowane
i intensywnie
w „udawanie“,
zabawy lalkami,
samochodami,
klockami itp.

• dziecko chce na
tyle, na ile jest to
możliwe, pomagać w codziennych czynnościach, dziecko
naśladuje czynności dorosłych
w zabawie z
podziałem na
role

• dziecko może
przez kilka godzin zostać
u znanych mu
osób, także poza
swoim domem,
bez najbliższej
mu osoby

• dziecko zeska- • dziecko przerzu- • dziecko mówi
zdaniami trójca pojedyncze
kuje na dwie
wyrazowymi
kartki
nogi z jednego
do pięcioz dolnych stopni w książce lub
wyrazowymi
schodów utrzy- gazecie
(kombinacja
mując bezpiecz•
d

ziecko
potrafi
rzeczowników,
ną równowagę
użyć precyzyjczasowników
• dziecko biega z nego chwytu
posiłkowych,
trzema palcami przyimków, okowyraźnym rozmachem rąk,
(kciuk, palec
liczników czasu i
omija przeszko- wskazujący i
miejsca)
palec środkowy)
dy i potrafi się
• dziecko używa
nagle zatrzymać do manipulowłasnego imiewania małymi
przedmiotami
nia
i nazwiska

Stopka redakcyjna

48 miesięcy

60 miesięcy
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12 miesięcy
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Kamienie graniczne motoryki ciała

Kamienie graniczne motoryki rąk i
palców

Kamienie graniczne rozwoju mowy

Kamienie graniczne rozwoju kognitywnego

• dziecko potrafi
celowo i pewnie poruszać
się na rowerku
trójkołowym lub
podobnym pojeździe, dziecko
pedałuje i kieruje jednocześnie,
sprawnie omija
przeszkody

• dziecko w pra- • dziecko używa
widłowy sposób słowa »ja« do
określania sametrzyma kredkę
go siebie
końcówkami
pierwszych
• dziecko przedtrzech palców
stawia wydarzenia/opowieści
• dziecko tworzy
mniej więcej w
i komentuje konkretne
czasowej i logicznej kolejnoprzedmioty,
ści, najczęściej
także postaci
przypominające jeszcze używaczłowieka
jąc połączeń
... a potem... a
potem

• dziecko skacze
dwiema nogami jednocześnie o 30 do 50
centymetrów
w przód, utrzymując stabilną
równowagę

Stopka redakcyjna

48 miesięcy
Kamienie graniczne kompetencji
społecznej

60 miesięcy
Kamienie graniczne kompetencji
emocjonalnej

• dziecko rozpo- • dziecko potrafi
czyna i uczestni- najczęściej samo
czy w grach
kontrolować
z regułami (gry
swoje emocje
planszowe, gry
w codziennych
w karty, gry w
wydarzeniach;
• dziecko rozróżkółku, gry rupewna tolenia i nazywa ta- chowe)
rancja wobec
kie same przedsmutku, rozczamioty o różnych • dziecko potrafi
rowania, radości,
rozmiarach (na
się dzielić
radości oczekiprzykład duże i
wania, lęków,
małe jabłka)
stresu
• dziecko zadaje
pytania szczegółowe (dlaczego,
gdzie, kiedy,
skąd?)

• dziecko wie, że
jest dziewczynką lub chłopcem
i zachowuje się
według tego

Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur
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Słowo wstępne Ministra Edukacji,
Nauki i Kultury
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Czego uczą się dzieci?
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Jak wspiera się poszczególne dzieci?
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Jakie znaczenie ma współpraca z
rodzicami?
Jaką „wagę“ ma przejście do szkoły?
Co obejmują obszary edukacyjne i
wychowawcze?
Jakich sześć obszarów rozwoju
wyróżnia się w oparciu o kamienie
graniczne rozwoju?
Koncepcja edukacyjna dla dzieci w
wieku od 0 do 10 lat
Wiedza, umiejętności, kompetencje
w obszarach edukacyjnych i
wychowawczych
Kamienie graniczne rozwoju –
Wgląd w rozwój dzieci
w wieku 12, 24, 36, 48 i 60 miesięcy

Koncepcja edukacyjna dla dzieci w wieku od
0 do 10 lat w Meklemburgii-Pomorze Przednie
Poradnik dla rodziców
Gdy dziecko ma

12 miesięcy

24 miesiące

36 miesięcy

Kamienie graniczne motoryki ciała

Kamienie graniczne motoryki rąk i
palców

Kamienie graniczne rozwoju mowy

Kamienie graniczne rozwoju kognitywnego

48 miesięcy
Kamienie graniczne kompetencji
społecznej

• dziecko ma bez- • dziecko rozpo- • dziecko potrafi
sprawiedliwie
błędną wymowę znaje podstapodzielić zabawwowe kolory i
• wydarzenia/
ki, słodycze itp.
nazywa je (nieopowieści opo- bieski, zielony,
pomiędzy siebie
wiadane są
czerwony, żółty, i innych
w prawidło• dziecko potrafi
czarny, biały)
• dziecko zaprawej czasowej
napisać pojesza inne dzieci
• dziecko bawi
i logicznej kodyncze litery,
do siebie, jest
się intensywlejności przy
cyfry, nazwy
• dziecko potrafi
samo zapraszanie w zabawy z
zastosowaniu
drukowanymi
złapać większe
ne
podziałem na
prawidłowej
piłki (o średnicy literami (także
składni o jeszcze role, przebiera
około 20 centy- jeszcze w odbimetrów) dłońmi, ciu lustrzanym); prostej struktu- się, zamienia
się w zwierzęta,
rze
lub/i: dziecko
rękami, ciałem,
»bohaterów«,
maluje
gdy zostaną
wzory, także z
i tworzy dobrze
rzucone
innymi dziećmi
rozpoznawalne
z odległości
obrazki
dwóch metrów
• dziecko wchodzi
po schodach lub
schodzi
z nich zmieniając nogi, w
sposób pewny
i bez trzymania
się rękami

• dziecko potrafi
ciąć nożyczkami dziecięcymi
wzdłuż prostej
linii

Stopka redakcyjna

60 miesięcy
Kamienie graniczne kompetencji
emocjonalnej

• okazjonalnie
szuka jeszcze
bliskiego kontaktu cielesnego: w przypadku
smutku, senności, zmęczenia,
choroby itp.
zdarzeń
• dziecko potrafi opowiadać
także
o wydarzeniach
wstydliwych,
frustrujących,
niemiłych

Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Koncepcja edukacyjna dla dzieci w wieku od
0 do 10 lat w Meklemburgii-Pomorze Przednie
Poradnik dla rodziców

Słowo wstępne Ministra Edukacji,
Nauki i Kultury
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wychowawcze?

Projekt graficzny i skład:
produktionsbüro TINUS
Großer Moor 34
19055 Schwerin

Jakich sześć obszarów rozwoju
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graniczne rozwoju?
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Jaką „wagę“ ma przejście do szkoły?

Koncepcja edukacyjna dla dzieci w
wieku od 0 do 10 lat
Wiedza, umiejętności, kompetencje
w obszarach edukacyjnych i
wychowawczych
Kamienie graniczne rozwoju –
Wgląd w rozwój dzieci
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