
DZIECKO w GRUPIE MIESZANEJ 

 

Coraz częściej obserwujemy tworzenie w przedszkolach grup mieszanych. 

Przypominają one swoją strukturą rodzinę – „jest super – mam starszego brata, 

młodszą siostrę”. To stwarza naturalne i korzystne warunki do rozwoju dzieci – 

zapewnia bogatą i różnorodną stymulację, wymusza kontakty społeczne, uczy 

komunikacji na wielu poziomach. Zróżnicowane ze względu na wiek dzieci 

dostarczają sobie nawzajem szerokiego wachlarza doświadczeń emocjonalnych, 

społecznych i intelektualnych: 

• dziecko staje się osobą bardziej odpowiedzialną, kompetentną, czuje się 

potrzebne, przez co wzrasta jego poczucie wartości i odpowiedzialności 

• nie uczy się tylko od równolatków, ale także od młodszych i starszych dzieci 

• w sposób naturalny i samoistny przedszkolaki uczą się postaw tolerancji, 

partnerstwa i współżycia w społeczeństwie 

• dzieci starsze opiekują się dziećmi młodszymi, zaś młodsze nie czują się 

osamotnione, wiedzą, że mogą liczyć nie tylko na nauczycielkę, ale także na 

starszych kolegów, którzy pomogą i doradzą 

• grupa zróżnicowana wiekowo ułatwia indywidualizację oddziaływań 

wychowawczych nie tylko ze względu na wiek, ale także na możliwości 

rozwojowe poszczególnych dzieci 

• wspólne zajęcia, zabawy czy wywiązywanie się ze swoich obowiązków, jak np. 

dyżury, powoduje, że przedszkolaki nawiązują serdeczne, przyjazne, pełne 

zrozumienia kontakty zarówno pomiędzy sobą, jak i nauczycielką, zbliżają się 

do siebie i kształtują postawy prospołeczne 

• w grupie mieszanej istnieje podział obowiązków i wymagań stawianych 

dzieciom młodszym i starszym 

 

Nauczyciele pracujący w grupie mieszanej ze szczególną uwagą dokonują obserwacji 

indywidualnego poziomu rozwoju dzieci. Mając na uwadze, że rozwój dziecka nie zawsze jest 

adekwatny do jego wieku, a różnice indywidualne bywają czasem dość znaczne prowadząc 

zajęcia w grupie mieszanej nie trzymają się sztywno podziału wiekowego. Starannie 

dobierają treści, metody i formy pracy, a bogatym doborem pomocy i środków 

dydaktycznych uatrakcyjniają zajęcia. Proces dydaktyczny odbywa się z całą grupą, ale 

biorąc pod uwagę ogólny rozwój dziecka wymagania dostosowane są do jego możliwości ( 

indywidualizacja procesu dydaktycznego) 


