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Indywidualizacja drogą  
do sukcesu każdego dziecka

Grupa dziecięca jest zespołem odrębnych i niepowtarzalnych 
osobowości. Dlatego konieczna jest indywidualizacja naucza-
nia, czyli respektowanie poziomu rozwoju dziecka i nabytych 
przez nie doświadczeń, jak również jego indywidualności.

Alicja Dorozińska

Malutki ptaszek, słoń, wąż, mał-
pa, rybka, żyrafa, mrówka, lew, 
krokodyl i inne zwierzęta – to 

według Roela Röhnera, prezesa Dalton 
International, obraz typowej struktu-
ry każdej grupy uczniów. Na slajdzie, 
zaprezentowanym podczas wykładu 
promującego ideę planu daltońskiego, 
jest też mądra sowa – nauczyciel tej 
egzotycznej „klasy”, a w tle wysokie 
drzewo. Proszę wejść na drzewo – mówi 
sowa. Polecenie jest jasne, a jego reali-
zacja wydaja się prosta. Ale czy rzeczy-
wiście jest taka dla wszystkich? Może 
dla niektórych uczniów wspinaczka nie 
będzie żadnym wyzwaniem, podczas 
gdy dla innych okaże się zbyt trudna? 
Czy wszyscy wykonają to zadanie? 
Czego się nauczą? Każdy przecież ma 
inne predyspozycje, możliwości i po-
trzeby. Przykład „leśnej szkoły” zna-
komicie ilustruje dwa ważne aspekty 
pracy w każdej dziecięcej grupie: zróż-
nicowanie w obrębie grupy oraz wyni-
kającą z tego konieczność doboru właś-
ciwych metod pracy. 
W każdej grupie jednorodnej wieko-
wo są dzieci o zróżnicowanym profilu 
rozwoju. Nawet jeśli wszystkie rozwi-
jają się zgodnie z normą wiekową, to 
przecież w normie tej mieści się bardzo 
szerokie spektrum cech, możliwości 
i umiejętności. 

Zróżnicowany profil rozwoju

Codziennie obserwując grupę, na każ-
dym kroku widzimy zarysowujące się 
różnice między jej członkami, na przy-
kład w tempie pracy, w zdolności do 
utrzymania koncentracji, w sprawności 
motorycznej, w poziomie kompetencji 
językowych, w gotowości do podejmo-
wania trudniejszych zadań, w moty-
wacji, w dojrzałości społecznej i emo-
cjonalnej... A to tylko niewielka część 
cech obrazujących wielopoziomowość 
naszych wychowanków. Fakt, że roz-
wój dzieci przebiega podobnie, choć 
w specyficznym dla każdej jednostki 
tempie i na bazie indywidualnych cech 
fizycznych, temperamentu i zdolności 
– powinien skłonić nauczyciela do re-
fleksji. Co więcej, nauczyciel musi być 
świadomy, że wiek nie zawsze koreluje 
z poziomem rozwoju dziecka.
Drugi problem to dobór takich form 
i metod pracy, które pomimo indywidu-
alnych różnic w grupie zapewnią każ-
demu dziecku optymalne warunki roz-
woju. Każdy wychowanek wymaga od 
nauczyciela szczególnej uwagi. Warto 
zastanowić się, w jaki sposób planować 
zajęcia z grupą, aby były interesujące 
i jednocześnie pozwoliły każdemu wy-
chowankowi zrobić „krok do przodu”. 

Szczegółowego przemyślenia wyma-
ga konstrukcja zadań. Jednakowe dla 
wszystkich nie służą nikomu. Zajęcia, 
podczas których planowany i realizo-
wany jest jeden, wspólny dla całej gru-
py, cel dydaktyczny, pokazują, że na-
uczyciel nastawiony jest wyłącznie na 
realizację programu, a nie na zaspokaja-
nie potrzeb i oczekiwań swoich wycho-
wanków. Zadania i wymagania muszą 
być przykrojone na miarę każdego dzie-
cka z osobna, a nie wszystkich razem. 
Jeśli okaże się, że wykonanie polecenia 
przekracza jego możliwości – dziecko 
nie odniesie sukcesu. Natomiast jeśli 
zadanie będzie zbyt łatwe, poniżej moż-
liwości dziecka – obniży jego motywa-
cję do radzenia sobie z trudnościami. 
I w jednym, i w drugim przypadku 
nasz podopieczny nie odniesie żadnych 
korzyści, nie rozwinie umiejętności ani 
nie poszerzy kompetencji.

Mocna strona dziecka

Jak z powyższej analizy wynika, zada-
nia należy konstruować indywidualnie 
dla każdego dziecka, do czego potrzeb-
na jest doskonała znajomość jego aktu-
alnych możliwości. Jakie działania po-
winien podjąć nauczyciel, aby zoriento-
wać się, na jakim poziomie funkcjonuje 
w danej chwili wychowanek? 
Nieodzowna jest uważna obserwacja za-
chowań i reakcji dziecka w różnych sy-
tuacjach. Szczególnie cenne mogą oka-
zać się obserwacje czynione podczas 
zabawy, która jest jedną z najbardziej 
naturalnych aktywności przedszkolaka. 
W codziennym bliskim kontakcie z gru-
pą kompetentny nauczyciel bez trudu 
rozpozna predyspozycje oraz potrzeby 
każdego z wychowanków. Diagnoza 
pedagogiczna dokonana na podstawie 
tych obserwacji, analiza wytworów czy 
wywiad z rodzicami pomogą nauczy-
cielowi poznać mocne strony dziecka, 
a także ustalić obszary, w których po-
trzebuje ono wsparcia. 
Po skonfrontowaniu informacji z wy-
tycznymi podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego, która określa 
zakres wiadomości, umiejętności i posta-
wy, jakimi powinno wykazać się dziecko 
pod koniec tego etapu edukacji, powsta-
nie szczegółowy obraz potrzeb i możli-
wości rozwojowych wychowanka. Infor-
macje te staną się podstawą do podjęcia 
odpowiednio ukierunkowanych, zindy-
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widualizowanych oddziaływań wspo- 
magających i korygujących rozwój każ-
dego wychowanka, czyli opracowania 
wieloprofilowego programu zajęć ko-
rekcyjnych lub rozwijających zaintere-
sowania. 
Plan taki może być opracowany dla 
grupy dzieci funkcjonujących na zbli-
żonym poziomie. Powinien zawierać 
cele, które zamierzamy osiągnąć, za-
łożenia programowe oraz środki reali-
zacji. Punktem wyjścia dla nauczycie-
la podczas realizacji indywidualnych 
programów wspomagających powinny 
być mocne strony dziecka – to, co lubi 
robić, co sprawia mu przyjemność i co 
potrafi – czyli obszary, na których od-
nosi sukcesy. Planując działania indywi-
dualne, należy uwzględniać wszystkie 
cechy wychowanka, nie skupiać się wy-
łącznie na tych sferach, które wymagają 
wspomagania czy korekcji. 
Jeśli mocną stronę naszego podopiecz-
nego stanowi sprawność motoryczna, 
a dodatkowo jest on tak zwanym ży-
wym srebrem, skonstruowane dla niego 
ćwiczenia czy zadania powinny opierać 
się na ruchu. Statyczna praca przy sto-
le, w rodzaju układania obrazków czy 
żmudnego ćwiczenia wzorów literopo-
dobnych, jest sprzeczna z indywidual-
nością dziecka o dużej potrzebie ruchu, 
jego profilem rozwojowym. Na przy-
kład: planując zabawę matematyczną, 
doskonaląca umiejętność klasyfikacji, 
nie proponujmy segregowania obraz-
ków przy stoliku. Bardziej atrakcyjna dla 
dziecka, zgodna z jego potrzebami i zde-
cydowanie bardziej efektywna – będzie 
zabawa w poszukiwanie określonych 
przedmiotów ukrytych w sali (dodat-
kowo można podczas szukania ćwiczyć 
orientację przestrzenną – szukanie pod 
dyktando). Kolejne ćwiczenie – porząd-
kowanie sali przez odnoszenie odnale-
zionych rzeczy na właściwe miejsce (pę-
dzelka i gumki do kącika plastycznego, 
ręcznika do łazienki itp.) – z pewnością 
zaspokoi potrzebę aktywności ruchowej 
wychowanka, a cele dydaktyczne zreali-
zowane przez zabawę utrwalą doskona-
loną umiejętność. 

Organizacja pracy  
indywidualnej

Ważnym elementem indywidualnego 
wspomagania rozwoju dziecka jest wła-
ściwie zaplanowana organizacja zajęć, 

zarówno tych realizowanych indywidu-
alnie lub z małym zespołem dzieci, jak 
i tych realizowanych z całą grupą.
Jednak realizacji programu indywi-
dualnego nie można ograniczyć wy-
łącznie do pracy w relacji nauczyciel 
– dziecko. Konieczne jest przemyślenie 
uczestnictwa dziecka w zajęciach or-
ganizowanych z całą grupą. Jak wcześ-
niej wspomniałam, każda grupa dzieci 
to zespół indywidualności. Trzeba tak 
konstruować sytuacje edukacyjne, aby 
było w nich miejsce na indywidualiza-
cję, żeby pozwoliły każdemu dziecku 
w aktywny sposób rozwijać jego wie-
dzę i umiejętności, zgodnie z aktual-
nymi możliwościami. 
Sprawdzoną formą indywidualizacji 
procesu nauczania jest łączenie dzieci 
w zespoły. Pozwala ono na zróżnico-
wanie zadań pod względem stopnia 
trudności i właściwe dostosowanie ich 
do możliwości poszczególnych człon-
ków grupy. Jeśli zorganizujemy zespoły 
złożone z dzieci o podobnym poziomie 
umysłowym i z podobnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi, dostosowanie zadań 
przestanie być problemem. Każdy ze-
spół otrzyma inne zadanie, o innym 
poziomie trudności, możliwe do samo-
dzielnego wykonania, a każdy uczest-
nik zespołu będzie pracował na miarę 
swoich możliwości. Zależnie od celu, 
jaki postawi sobie nauczyciel, można 
również łączyć dzieci w grupy miesza-
ne. Wówczas, wykonując różne zada-
nia w ramach zespołu, współpracują ze 
sobą, pomagając jedni drugim i ucząc 
się wzajemnie. Istotne jest, aby działa-
nia wszystkich zespołów prowadziły 
do osiągnięcia wspólnego celu, żeby 
efekt pracy każdego dziecka był tak 
samo ważny, tak samo potrzebny i tak 
samo doceniony. 
Każdego roku w przedszkolach pojawia 
się coraz więcej dzieci wymagających 
indywidualnej opieki nauczyciela. Są 
to zarówno dzieci o wolniejszym, jak 
i o przyśpieszonym tempie rozwoju in-
telektualnego. Sytuacja to powinna mo-
tywować nauczycieli do stałego pogłę-
biania swoich umiejęt-
ności diagnostycznych, 
a także do doskonalenia 
kompetencji w zakresie 
organizacji i indywidu-
alizacji zajęć w grupie, 
tak aby mógł skutecznie 
wspierać rozwój każde-
go wychowanka. 

Aby prawidłowo organizować  
pracę indywidualną, należy: 
o systematycznie realizować działania wspierające; 

o stosować wyłącznie ćwiczenia o charakterze 
zabawowym;E

o planować wszechstronną aktywność dziecka, 
częste zmiany form aktywności; 

o dbać o atrakcyjność zadań – im więcej pozytyw-
nych emocji, tym lepsze efekty;

o przygotowywać odpowiednie pomoce – różno-
rodne, atrakcyjne, kreatywne;

o elastycznie planować czas trwania zajęć, do-
stosowując go do wydolności psychofizycznej 
dziecka. Jeśli zauważymy, że uwaga wychowan-
ka jest rozproszona, lepiej zakończyć wcześniej. 
Efektywność ćwiczeń prowadzonych na siłę jest 
bardzo niska;

o odpowiednio dobierać porę zajęć. Praca indywi-
dualna nie powinna odbywać się kosztem czasu 
przeznaczonego na zabawę. Dziecko zaproszone 
przez panią do stolika, gdy rówieśnicy się bawią, 
czuje się ukarane, ma trudności ze skupieniem 
uwagi – stale ogląda się na kolegów;

o zmieniać lokalizację ćwiczeń – doskonałym miej-
scem są kąciki zabaw, gdzie nauczyciel włącza się 
do zabawy, inspirując określone aktywności.

Ponadto należy pamiętać o:
o docenianiu wysiłków dziecka, czyli zauważaniu 

każdej próby rozwiązania zadania, nawet jeśli 
nie kończy się sukcesem: „Widzę, że bardzo się 
starasz”;

o zachęcaniu do podejmowania kolejnych prób: 
„Spróbuj jeszcze raz”;

o motywowaniu do ponawiania prób: „Wierzę, że 
ci się uda”;

o chwaleniu – należy doceniać to, co dziecko już 
umie oraz to, co udało mu się osiągnąć, a nie 
wytykać błędy;

o kończeniu ćwiczeń łatwym zadaniem, zapew-
niającym sukces, dobre samopoczucie i moty-
wację do następnych zajęć;

o nagradzaniu dziecka po zajęciach, na przykład 
lubianą przez nie zabawą.
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