Rodzaje zdolności dziecka przedszkolnego
Zdolności intelektualne
Dziecko:
•
jest bystrym obserwatorem, szybko podchwytuje nowe rzeczy
•
potrafi z przyjemnością wykonywać zadania umysłowe
•
poprawnie używa wielu słów
•
zadaje dużo pytań
•
ma oryginalne pomysły, dobrą pamięć, lubi czytać
•
jasno wyraża swoje poglądy w mowie
•
pragnie poznawać przyczyny zjawisk
•
jest zręczne, bezustannie eksperymentuje
•
jest samodzielne, pewne siebie, niezależne
•
polega samo na sobie
•
przejawia radość i optymizm
•
skupia uwagę na rzeczach nowych
Zdolności literacko-teatralne
Dziecko:
•
jest bardzo wyczulone na słowa - wychwytuje je z otoczenia, mówi dużo i chętnie, lubi być
słuchane
•
bardzo szybko i chętnie uczy się wierszyków
•
słowami wyraża przeżywane emocje
•
układa i opowiada własne bajki
•
jest śmiałe, łatwo nawiązuje kontakty i jest dobrym obserwatorem, przejawia niezależną
postawę wobec życia
•
zazwyczaj już w przedszkolu płynnie czyta
•
nie zraża się łatwo
•
jest bardzo pomysłowe w znajdywaniu odpowiedzi i nowych sposobów robienia czegoś
•
jest skore do odkrywania nowego otoczenia
Zdolności muzyczne
Dziecko:
•
jest bardzo wrażliwe na dźwięki, porusza się w ich rytmie, naśladuje je
•
reaguje na natężenie i barwę dźwięku, potrafi rozróżnić wysokość dźwięku
•
posługuje się ekspresywnymi ruchami ciała dla okazania emocji i nastroju
•
lubi śpiewać, robi to czysto
•
uwielbia tańczyć, wystukiwać rytm, gdy gra muzyka
•
pasjonuje je gra na instrumentach i wszystkim, z czego można wydobyć dźwięk
•
często kojarzy różne zjawiska z muzyką
Zdolności plastyczne
Dziecko:
•
wykazuje wczesne wzmożone zainteresowanie rysowaniem
•
wiele czasu spędza nad kartką papieru
•
lubi angażować się w różne przedsięwzięcia plastyczne
•
z radością uczestniczy we wszelkich zajęciach artystycznych
•
niekonwencjonalnie dobiera kolory, łączy techniki, jego prace są oryginalne, nie
przypominają prób innych dzieci
•
potrafi wykorzystać niemal wszystkie "znaleziska", by tworzyć swoje dzieła,
eksperymentuje
•
ma bujną wyobraźnię i tworzy świat fantazji
•
szybko uczy się perspektywy
•
jest wrażliwe na piękno otaczającego świata, a jednocześnie bardzo spostrzegawcze
•
w swoich pracach wyraża emocje
•
Zdolności przyrodnicze
Dziecko:
•
interesuje się żywo otaczającym światem, obserwuje jego różne wymiary
•
zadaje mnóstwo pytań dotyczących świata roślin i zwierząt

•
•
•
•
•
•
•

samodzielnie rozpoznaje i nazywa napotkane zwierzęta i rośliny
fascynuje się pewnymi grupami zwierząt czy roślin
ważne jest dla niego każde, nawet najmniejsze żyjątko, zadba o jego bezpieczeństwo,
dokarmianie
wyraża potrzebę posiadania i opiekowania się zwierzątkiem lub rośliną
z każdej wyprawy przynosi rośliny, pyta o ich nazwy lub samo wyszukuje w atlasie
lubi kontakt z przyrodą i zabawy na powietrzu
lubi książki, opowieści o zwierzętach

Zdolności matematyczne
Dziecko:
•
jest zwykle spokojne i skupione, lepiej się koncentrują niż rówieśnicy
•
przejawia zainteresowanie liczbami
•
ciągłe przeliczanie wszystkiego sprawia mu radość
•
dość wcześnie interesuje się pieniędzmi, dopytuje o ceny towarów
•
szybko rozróżnia pojęcia "mniej i więcej"
•
bardzo lubi grać w karty, szachy, gry planszowe
•
wcześnie interesuje się pojęciem czasu, orientuje się, która godzina
•
w przyszłości jest punktualne
Zdolności przywódcze
Dziecko:
•
dość wcześnie, dużo i wyraźnie mówi
•
lubi kontakty z rówieśnikami, dobrze czuje się wśród dzieci starszych, lubi zabawy w
grupie i często im przewodzi
•
samo potrafi nawiązać rozmowę z dorosłymi, jest błyskotliwe i śmiałe
•
uczestnicząc w konfliktach grupowych samo stara się je rozwiązać, lubi być mediatorem w
sporach, pomaga i pociesza
•
łatwo przystosowuje się do nowych sytuacji, jest otwarte na świat
•
jest dobrym organizatorem i doskonałym obserwatorem
•
jest zazwyczaj lubiane przez otoczenie
•
nigdy się nie nudzi, potrafi znaleźć sobie zajęcie, w przedszkolu zorganizuje zabawę i
będzie w niej pełniło rolę przywódcy wyznaczając role wszystkim uczestnikom zabawy
znajduje u nich posłuch, jego kierownicza rola jest akceptowana
•
ma łatwość przystosowywania się do nowych miejsc, sytuacji
•
jest ambitne, lubi nowe wyzwania, lubi rywalizację
•
chętnie zgłasza się do konkursów, nawet jeśli zadania je przerastają
•
jest uparte, konsekwentne, broni swojego zdania, przejawia niezależną postawę wobec
życia
•
jest wrażliwe na sprawy innych
Zdolności sportowe
Dziecko:
•
uwielbia ruch, biega, skacze, chętnie bierze udział w zabawach sportowych
•
posiada ogólną sprawność fizyczną
•
jest zręczne
•
szybko dobrze radzi sobie w różnych formach aktywności fizycznej
•
wysiłek fizyczny sprawia mu radość

