
Praca z dzieckiem zdolnym 

  
„...Wszystkie dzieci są zdolne, 

lecz niektóre trochę bardziej...”  
[ U. Żyżyńska ] 

I Pojęcie zdolności. 
  
         W mowie potocznej, a także w życiu codziennym stykamy się z różnymi określeniami i 
stereotypami dotyczącymi dziecka zdolnego. Dla większości rodziców cieszących się z 
każdego nawet najmniejszego osiągnięcia swojego dziecka, będzie to dziecko grzeczne, 
mądre, wykonujące ich polecenia, ładnie rysujące, recytujące wierszyki itp. Dla innych, 
często dla rówieśników to tzw. „kujon” w grubych okularach, samotnik z książką. Problem 
rozpoznawania zdolności i osób zdolnych jest ważny ze względu na możliwość 
odpowiedniego stymulowania ich rozwoju oraz wykorzystania tych zdolności, ich 
naturalnego potencjału. 

         Wczesne etapy rozwoju mają ogromne znaczenie dla kształtowania się zdolności, 
zwłaszcza w pewnych kierunkach. Tu należy brać pod uwagę już wiek przedszkolny jako 
okres dynamicznego rozwoju człowieka, w którym dziecko intensywnie wzbogaca zasób 
słownictwa, rozwija fantazję, logiczne myślenie, rozszerza kontakty społeczne, zwiększa 
swoje możliwości. Najwcześniej pojawiają się zdolności matematyczne i artystyczne, 
zwłaszcza muzyczne i plastyczne. Młodszy wiek szkolny to rozwój zdolności intelektualnych. 
W okresie dorastania następuje rozkwit zdolności twórczych, zwłaszcza w zakresie zdolności 
intelektualnych. Wtedy też młodzież cechuje duża aktywność, energia, wrażliwość, a 
jednocześnie duża samodzielność, niezależność intelektualna. 

         W literaturze psychologicznej i pedagogicznej dominują dwie koncepcje dotyczące 
uzdolnień: 

1. Koncepcja wyposażenia – zakłada, że uzdolnienia są „...synonimem przyrodzonej lub 
nadprzyrodzonej interwencji przejawiającej się w formie jakościowego wyposażenia 
jednostki...”, a więc są dziedziczne. 

2. Koncepcja rozwoju – zakłada, że „...jakościowo odrębną jednostkę definiuje jej życie 
wypełnione wybitnymi innowacjami i wytworami...”, co oznacza, że uzdolnienie jest 
potencjalną predyspozycją rozwojową (W. Foster). 

           Założenia obu teorii powodują konieczność ukierunkowania pracy nauczyciela na 
stymulowanie rozwoju, wyzwalanie (koncepcja rozwoju) wrodzonych (koncepcja 
wyposażenia) zdolności dziecka. Dlatego tak istotne znaczenie ma stymulowanie rozwoju 
poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. 

         W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele prób definiowania zdolności oraz 
różnych teorii na ten temat. Słownik pedagogiczny podaje, iż „zdolność to możliwość 
uzyskania spodziewanych wyników przy wykonywaniu danych czynności w określonych 
warunkach wewnętrznych (…). Zdolności maja charakter ogólny, tzn. ich obecność jest 
konieczna przy wykonywaniu przez człowieka różnych czynności. Do zdolności ogólnych 
zalicza się: spostrzegawczość, sprawność myślenia, wyobraźnię, pamięć, uwagę oraz 
sprawność motoryczną.” 



Zdolności to układ warunków wewnętrznych danej jednostki, decydujący o poziomie i 
jakości jej osiągnięć w realizowanej przez nią działalności. Historycznie ukształtowały się 
cztery warianty „warunków wewnętrznych” decydujących o poziomie osiągnięć jednostki: 

1. Jedna zdolność ogólna jest podstawą ostateczną osiągnięć w zakresie wszelkich 
działań (H.   Spencer, E. Claparede, W. Stern, A. Binet). 

2. Istnieje wiele równorzędnych zdolności ogólnych, których współdziałanie wyznacza 
osiągnięcia jednostki w działaniu (W. Wundt, L. Thurson, J.P. Guiford). 

3. Osiągnięcia jednostki w działaniu zależą od jednej zdolności ogólnej i od różnych 
zdolności specjalnych (C. Spearman). 

4. Istnieje wiele zdolności ogólnych i wiele zdolności specjalnych, które łącznie 
wyznaczają osiągnięcia człowieka w działaniu (S. L. Rubinstein). 

Psychologia rozróżnia trzy rodzaje zdolności: 

• Zdolności ogólne – określane jako inteligencja (najwyższy ich stopień określany jest 
mianem geniuszu); 

• Zdolności kierunkowe – zwane także zdolnościami specjalnymi lub uzdolnieniami 
(najwyższy ich stopień określany jest mianem talentu); 

• Zdolności twórcze – rozumiane jako umiejętność znajdowania wielu różnych i 
oryginalnych rozwiązań zadań i problemów. 

  

II Rodzaje uzdolnień. 

           W praktyce pojęcie „zdolności” często utożsamia się z terminem „uzdolnień”. 
Uzdolnienie – „swoisty układ zdolności warunkujący ponad przeciętny poziom wykonywania 
jakiegoś rodzaju działalności, np. naukowej, literackiej, muzycznej, technicznej, sportowej 
czy organizacyjnej; uzdolnienie wybitne nosi miano talentu.” Według S. Marland dzieci 
uzdolnione to „dzieci, które przejawiają możliwości zaawansowanych dokonań w dziedzinie 
umysłowej, twórczej artystycznej, w zakresie zdolności przywódczych czy w szczególnych 
przedmiotach nauczania i które w celu pełnego rozwinięcia tych możliwości wymagają usług 
lub zajęć nie dostarczanych przez standardową szkołę.” 

           Zgodnie typologią C. Barta u dzieci występuje pięć rodzajów uzdolnień , a 
mianowicie: słowne, matematyczne, techniczne, artystyczne i twórcze. Przy czym 
uzdolnienia słowne i artystyczne częściej występują u dziewcząt, natomiast techniczne u 
chłopców. Jeżeli zaś rozpatrzymy uzdolnienia jako „zespól warunków wewnętrznych 
jednostki, umożliwiający jaj wykonywanie ukierunkowanej treściowo działalności” , to ze 
względu na jej specyfikę można wyróżnić tyle uzdolnień, ile jest rodzajów działalności 
człowieka. Tu można wymienić takie uzdolnienia jak np. malarskie, techniczne, 
organizacyjne literackie itd. Jak twierdzi W. Szewczuk wiodącą rolę w rozwijaniu się 
uzdolnień odgrywają zainteresowania jednostki, które „koncentrują jej aktywność na 
określonych kierunkach działalności, angażują jej osobowość, a w procesie samej działalności 
rozwijają się jej zdolności ogólne związane ściśle z treścią działalności i poprzez to 
konstruujące jej uzdolnienie. Niemal cała reszta to praca i jeszcze raz praca.” Oczywiście nie 
jest to receptą na „tworzenie ludzi genialnych”, ponieważ należy brać tu pod uwagę 
ograniczające jednostkę czynniki indywidualne takie jak: właściwości kory mózgowej, 



właściwości osobowości (aspiracje, wytrwałość, odporność na trudności), okoliczności 
życiowe (sprzyjające warunki środowiskowe, pozytywne stosunki międzyludzkie). 

           W latach 80 XX w. pojawiły się nowe teorie inteligencji i uzdolnień. Prof. H. Gardner 
opisał siedem względnie autonomicznych rodzajów inteligencji ludzkiej, z których każda ma 
swoisty język, symbole i procesy. Zgodnie z ogólną tezą H. Gardnera, każdy człowiek ma 
wiele stosunkowo odrębnych inteligencji – podważa to założenie o istnieniu jednego typu 
inteligencji mierzonego przy użyciu standardowych technik psychometrycznych. Wszystkie 
inteligencje są równoprawne, żadna nie jest ważniejsza od drugiej. W odniesieniu do dzieci 
Gardner wyróżnia 8 typów inteligencji: 

• Inteligencja językowa (zdolność do mówienia i słuchania) przejawia się w rozumieniu 
świata poprzez słowo mówione i pisane, we wrażliwości na rymy, znaczenie słów oraz 
dźwięki – jest doskonale rozwinięta u dziennikarzy, poetów, mówców; 

• Inteligencja matematyczno – logiczna przejawia się w rozumieniu świata poprzez 
liczby, ciągi zdarzeń, myślenie logiczne i kreatywne rozwiązywanie problemów. 

• Inteligencja ruchowa – przejawia się w rozumieniu świata poprzez ruch i kontakt 
fizyczny oraz umiejętność wykorzystania własnego ciała do wyrażenia emocji. Ten 
rodzaj zdolności jest dobrze wykształcony u gimnastyków, tancerzy, sportowców, 
rzemieślników, a także u chirurgów. 

• Inteligencja wizualno – przestrzenna – przejawia się w rozumieniu świata poprzez 
myślenie obrazami, wrażliwość wzrokowo – przestrzenną, wizualizację i orientację 
przestrzenną. Jest doskonale rozwinięta u nawigatorów, artystów, architektów. 

• Inteligencja przyrodnicza – przejawia się w rozumieniu świata poprzez otoczenie, 
środowisko, umiejętność rozpoznawania i kategoryzowania świata fauny i flory oraz 
innych obiektów przyrodniczych. 

• Inteligencja muzyczna – przejawia się w rozumieniu świata poprzez rytm i melodię, 
zdolnością słuchową, wrażliwością na dźwięki, rymy i kompozycje. Jest szczególnie 
rozwinięta u kompozytorów, dyrygentów, muzyków. 

• Inteligencja interpersonalna – to zdolność rozumienia innych ludzi, współodczuwania, 
negocjowania i wypracowywania kompromisów oraz patrzenia na świat oczyma 
drugiej osoby. Jest doskonale rozwinięta u nauczycieli i przywódców. 

• Inteligencja intrapersonalna – to zdolność rozumienia samego siebie, własnych uczuć, 
patrzenia na świat z własnego punktu widzenia, umiejętność kierowania własnym 
postępowaniem. Ten rodzaj zdolności u niektórych ludzi wiąże się z ogromną intuicją. 

           W każdym człowieku poszczególne rodzaje inteligencji mogą być rozwinięte w 
różnym stopniu. Każdy człowiek ma zatem swoisty profil zdolności. 

III Jak rozpoznać talenty? 

             Rozpoznanie dzieci uzdolnionych jest procesem długim i trudnym. Talent często 
ujawnia się dopiero, gdy dziecko bezpośrednio styka się z doświadczeniem, które budzi 
drzemiące w nim zdolności. Chcąc rozpoznać dziecko zdolne należy je obserwować w 
różnych sytuacjach: przy pracy, w zabawie oraz w kontaktach z rówieśnikami i osobami 
dorosłymi. Wśród metod sprawdzających uzdolnienia dziecka warto zwrócić uwagę na: 

• Nominację rówieśniczą – dzieci najlepiej wiedzą, kto w grupie zawsze wszystko wie. 
• Rozmowę z rodzicami – są oni skarbnicą najrozleglejszej wiedzy na temat swoich 

dzieci. 



• Wywiad z dzieckiem. 
• Obserwację – zwłaszcza podczas zabawy dowolnej. 
• Analizę wyników jego pracy – ekspresji plastycznej, muzycznej, podczas zajęć 

dydaktycznych. 

Zdolności dziecka w wieku przedszkolnym przejawiają się w: 

• zadawaniu dużej liczby pytań, zainteresowaniu otaczającą rzeczywistością, bystrością 
obserwacji i spostrzegawczości; 

• łatwości zapamiętywania się i uczenia się rzeczy nowych, szybkim rozumieniu 
poleceń i pytań; 

• umiejętności koncentracji i fascynacji zadaniem; 
• umiejętności dłuższego skupienia uwagi na wykonywanym zadaniu; 
• dużej otwartości na nowe; 
• chętnym podejmowaniu i wykonywaniu zadań umysłowych; 
• wymyślaniu nowych zabaw; 
• ciekawych i oryginalnych pomysłach; 
• bogatej wyobraźni; 
• wyrażaniu myśli i emocji w różnej formie np.: plastycznej, muzycznej, werbalnej; 
• szukaniu nowych rozwiązań starych pomysłów; 
• sprowadzaniu różnych rozwiązań do jednego zadania; 
• indywidualności (inności) 

Najczęściej badane obszary zdolności u małych dzieci (M. Kitano) 
  

Zdolności Wskaźniki  

Zdolności poznawcze • spostrzegawczość i ożywienie; 
• bogaty (jak na wiek dziecka) zasób słów; 
• wczesne zainteresowanie książkami i czytaniem; 
• szybkość uczenia się; 
• duża ciekawość świata; 
• dążenie do przebywania z dziećmi starszymi od siebie; 
• szeroki zakres pamięci krótkotrwałej; 
• nad wiek rozwinięte poczucie humoru; 
• wysoki poziom planowania, rozwiązywania problemów i 

abstrakcyjnego myślenia; 

Zdolności twórcze • zadawanie wielu pytań; 
• kreatywność w działaniu i eksperymentowaniu; 
• samodzielne wykonywanie prac; 
• bogata wyobraźnia; 
• wymyślanie wielu sposobów rozwiązania jednego problemu; 
• udzielanie nieoczekiwanie „przemądrzałych” odpowiedzi; 
• oryginalne pomysły; 

Zdolności przywódcze • łatwość kontaktowania się z rówieśnikami i dorosłymi; 
• łatwość adaptacji i umiejętność wpływania na innych; 
• inicjatywa w działaniu; 



Zdolności Wskaźniki  

• wysuwana przez grupę kandydatura dziecka (tzw. Nominacja 
dziecięca) 

Zdolności muzyczne • wymyślanie oryginalnych melodii; 
• przejawianie pamięci totalnej; 
• zainteresowanie zajęciami muzycznymi; 
• wrażliwość na muzykę; 
• łatwość powtarzania wzorców rytmicznych oraz odtwarzania 

dźwięków, melodii i rytmów; 

Zdolności plastyczne • spędzanie wolnego czasu (zabawa dowolna) na rysowaniu lub 
malowaniu na dowolny temat; 

• zapamiętywanie szczegółów przedmiotów; 
• „poważne” traktowanie zajęć plastycznych – skupianie na nich 

uwagi i czerpanie z nich przyjemności; 

  

           Wszystkie wymienione powyżej cechy indywidualne dzieci zdolnych są 
prawidłowościami – należy o tym pamiętać, aby umiejętnie wspierać rozwój dziecka. Rozwój 
osobniczy w wieku przedszkolnym jest procesem. Dzieci rozwijają się we własnym tempie. 
Zgodnie z rozwojową koncepcją zdolności należy wnikliwie obserwować młodego człowieka 
i przygotować odpowiednią dla niego ofertę stymulowania rozwoju. 

IV Stymulowanie rozwoju dzieci uzdolnionych 

           Stymulacja to stawianie zadań, tworzenie odpowiednich sytuacji, warunków 
emocjonalnych i materialnych, w których ujawni się aktywność twórcza dziecka. Pierwszymi 
osobami, które stymulują rozwój dziecka są rodzice. Zadaniem przedszkola i szkoły jest 
kontynuowanie tego, co zostało zapoczątkowane w domu. Codzienna praca w grupie powinna 
być zatem inspiracją do twórczości. W takiej atmosferze ujawnią się dziecięce talenty i 
uzdolnienia. Zadaniem każdego nauczyciela jest ich identyfikowanie i indywidualne 
wspomaganie. Przy założeniu, że wszystkie dzieci są zdolne, lecz niektóre trochę bardziej, 
warto poszerzać repertuar indywidualnych możliwości każdego dziecka i stwarzać mu 
warunki do podejmowania różnorodnych działań. 

Pracując z dzieckiem zdolnym należy pamiętać o pewnych zasadach: 

• pozwalamy dziecku brać czynny udział w zajęciach ; 
• pozwalamy dziecku popełniać błędy i uporać się z ich skutkami; 
• nagradzamy inicjatywę, dociekliwość oraz zadawanie pytań; 
• koncentrujemy nauczanie na wrodzonej potrzebie dziecka do dokonywania odkryć 

dotyczących świata, w którym żyje; 
• nie narzucamy wiedzy dziecku zbyt wcześnie, gdyż straci ono orientację i szybko się 

znudzi 



       Warto zauważyć, że nie zawsze los dziecka uzdolnionego, wybijającego się ponad 
przeciętność bywa pomyślny. Dziecko zdolne niekiedy „jest obwiniane przez dorosłych, że za 
mało próbuje. Te dzieci są często leniwe, gdyż aż nazbyt łatwo przychodzi im dotrzymywać 
standardów ustanowionych przez ich rówieśników. Ponieważ nie osiągają tych sukcesów, dla 
których są stworzone, zamykają się w sobie, tracą zainteresowanie tym , co się dzieje w 
otoczeniu i często uciekają się do agresji, chuligaństwa, przestępczości.” Często bywa tak, że 
dziecko o zdolnościach przywódczych ma silną pozycję w grupie, cieszy się dużym 
autorytetem, jest wzorem do naśladowania, wywiera duży wpływ na innych. Zdarza się 
również i tak, że dziecko zdolne nie zawsze dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej, nie 
poddaje się obowiązującym wszystkich zasadom, izoluje się, funkcjonuje jakby we „własnym 
świecie”. Może także sprawiać problemy wychowawcze i być postrzegane jako nadpobudliwe 
(często diagnozowane jako dziecko z ADHD) lub przeciwnie jako wycofane. Rozwój 
społeczny i emocjonalny dziecka zdolnego pozostaje niejako w tyle za rozwojem 
intelektualnym. Stąd może ono czuć się samotne, niezrozumiane, odrzucone, często będzie 
szukało wsparcia, zainteresowania i uwagi ze strony osób dorosłych: rodziców, nauczycieli, 
wychowawców. Tutaj konieczne jest otoczenie dziecka wszechstronną opieką, akceptowanie 
go takim jakie jest, zrozumienie jego potrzeb, wspieranie jego działań, poświęcenie czasu na 
wspólne zabawy, rozmowy, spacery, docenianie jego pomysłów i działań, oraz aktywne 
angażowanie się w nie. 

Opracowała: Alicja Brzezińska, nauczyciel Przedszkola nr 16 w Lublinie 
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