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Do opracowania tego programu nak∏onili nas nauczyciele wychowania
przedszkolnego korzystajàcy z naszego programu dla szeÊciolatków1, którzy
chcieli, by w ofercie programów dla przedszkoli rekomendowanych przez ministerstwo znalaz∏ si´ program dla czterolatków i pi´ciolatków, który oprócz
celów oraz treÊci wychowania i kszta∏cenia, b´dzie zawiera∏ podstawy psychologiczne oraz komentarze metodyczne, a tak˝e wskazówki przydatne
do stworzenia dzieciom szans edukacyjnych. Nauczyciele wysoko cenià sobie
tak˝e informacje umieszczone w przypisach, w tym tak˝e notki bibliograficzne
u∏atwiajàce odnalezienie publikacji, w których znajduje si´ szersze omówienie
problemów.
Program ten zosta∏ napisany tak˝e na wyraêne ˝yczenie nauczycieli, którzy
prowadzà ma∏e przedszkola lub zamierzajà je organizowaç. Im tak˝e potrzebny jest program, w którym znajdà uzasadnienia psychologiczne, treÊci kszta∏cenia i wychowania oraz komentarze metodyczne przydatne dla prowadzenia
zaj´ç w grupach dzieci o zró˝nicowanych mo˝liwoÊciach poznawczych i wykonawczych.

Dlaczego w tytule programu znajduje si´ okreÊlenie
„starsze przedszkolaki”?
PrzyzwyczailiÊmy si´ do tego, ˝e wiek przedszkolny obejmuje dzieci od trzeciego roku ˝ycia do chwili rozpocz´cia nauki w szkole. Problem w tym, ˝e
od wielu lat nie sposób mówiç w Polsce o powszechnoÊci wychowania przed-

E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, G. Grabowska, Program wychowania i kszta∏cenia oraz
wspomagania rozwoju szeÊciolatków w przedszkolach, w klasach zerowych i w placówkach
integracyjnych z komentarzami psychologicznymi i metodycznymi, Wydawnictwo Nowa Era,
Warszawa 2003 (numer dopuszczenia: DKOS-5002-39/03).
1
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szkolnego2. W roku 2000 wskaêniki upowszechnienia przedszkoli3 na wsi wynosi∏y: 8% trzylatków, 13% czterolatków i 22% pi´ciolatków. W miastach by∏o
nieco lepiej, gdy˝ wskaêniki te przedstawia∏y si´ odpowiednio na poziomie: 23%, 33% i 41%. Z utrzymujàcej si´ tendencji do likwidowania przedszkoli – g∏ównie w ma∏ych miejscowoÊciach – wynika, ˝e obecnie wskaêniki te
sà jeszcze gorsze.
Tam, gdzie jeszcze sà przedszkola, rodzice coraz cz´Êciej zapisujà do nich
dzieci poni˝ej trzeciego roku ˝ycia, nawet dwulatki. Zdecydowana wi´kszoÊç
szeÊciolatków ucz´szcza zaÊ do klas zerowych organizowanych przy szko∏ach,
gdzie intensywnie przygotowuje si´ je do nauki szkolnej. Zaj´cia w klasach zerowych cz´sto przypominajà lekcje szkolne, chocia˝ – zgodnie z ustaleniami4 – szeÊciolatkom zapewnia si´ jeden rok wychowania przedszkolnego. W praktyce
oznacza to, ˝e dzieci ucz´szczajàce do klas zerowych sà w zdecydowanej wi´kszoÊci traktowane tak jak mali uczniowie.
Majàc to wszystko na uwadze, wÊród dzieci w wieku przedszkolnym
mo˝na obecnie wyró˝niç:
m∏odsze przedszkolaki – dwulatki i trzylatki: majà zbli˝one potrzeby
rozwojowe i opiekuƒcze oraz podobne mo˝liwoÊci uczenia si´.

2
Obecna sytuacja edukacji wczesnoszkolnej – w tym tak˝e wychowania przedszkolnego – zosta∏a przedstawiona w tekÊcie: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, O bolesnych skutkach rozrywajàcej si´
przestrzeni edukacyjnej. Na przyk∏adzie edukacji przedszkolnej i m∏odszych uczniów, w: Drogi i bezdro˝a polskiej oÊwiaty w latach 1945–2005. Próba wybiórczo-retrospektywnego spojrzenia, red. Cz. Kupisiewicz przy wspó∏pracy M. Kupisiewicz i R. Nowakowskiej-Siuta, wyd. przez Komitet Prognoz
„Polska 2000 plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk i Wy˝szà Szko∏´ Umiej´tnoÊci Pedagogicznych i Zarzàdzania, Warszawa 2005.
3
Dramatyczna sytuacja wychowania przedszkolnego jest przedstawiona w publikacji: Edukacja
przedszkolna w Polsce – szanse i zagro˝enia, red. M. Zahorska, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, seria Ekspertyzy, rekomendacje, raporty z badaƒ, Warszawa 2003. M. Zahorska podaje
nast´pujàce fakty:
– wskaêniki upowszechnienia w Polsce edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3–5 lat nale˝à
do najni˝szych w Unii Europejskiej;
– w naszym kraju wyst´pujà dramatyczne dysproporcje w upowszechnieniu wychowania
przedszkolnego mi´dzy miastem a wsià.
Wi´cej informacji podaje K. Kamiƒska, Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Polsce – stan
i prognozy na przysz∏oÊç, w: Edukacja przedszkolna w Polsce – szanse i zagro˝enia, red. M. Zahorska,
Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, seria Ekspertyzy, rekomendacje, raporty z badaƒ,
Warszawa 2003.
4
Artyku∏ 14 ust. 3 Ustawy o systemie oÊwiaty z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. ze zmianami dotyczàcymi rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci, Dziennik Ustaw z 2004 roku Nr 256,
poz. 2572.
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starsze przedszkolaki – czterolatki i pi´ciolatki: ró˝nià si´ od m∏odszych
przedszkolaków zarówno pod wzgl´dem potrzeb rozwojowych, jak i podatnoÊci oraz wra˝liwoÊci w zakresie uczenia si´.
szeÊciolatki: niebawem rozpocznà nauk´ szkolnà5 i traktuje si´ je ju˝ po cz´Êci tak jak ma∏ych uczniów.
Program dla starszych przedszkolaków zosta∏ opracowany stosownie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych czterolatków oraz pi´ciolatków. Mo˝na wed∏ug niego planowaç i realizowaç wychowanie oraz kszta∏cenie w ma∏ych przedszkolach, gdzie w jednej grupie bawià si´ i uczà dzieci majàce cztery lub pi´ç lat.
Mo˝na te˝ z powodzeniem korzystaç z niego w wi´kszych przedszkolach,
w grupach czterolatków i pi´ciolatków, a tak˝e w grupach dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
Jest to publikacja obszerna, znacznie wykraczajàca poza ramy tego, co zwykle zamieszcza si´ w programach dla przedszkoli. W programie zosta∏y wydzielone dwie cz´Êci, których zawartoÊç postaramy si´ krótko przedstawiç.

Jakie treÊci znajdujà si´ w pierwszej cz´Êci programu?
W pierwszej cz´Êci jest osiem rozdzia∏ów, w których zosta∏y okreÊlone za∏o˝enia pedagogiczne i psychologiczne wychowania i kszta∏cenia przedszkolaków.
Program dla starszych przedszkolaków zosta∏ bowiem opracowany tak, aby by∏o
mo˝liwe:
wspomaganie rozwoju dzieci dla rozwini´cia ich zadatków wrodzonych oraz
ukszta∏towanie czynnoÊci intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
kszta∏towanie u dzieci wi´kszej odpornoÊci emocjonalnej koniecznej do rozumnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym tak˝e ∏agodniejsze
znoszenie napi´ç i frustracji;
wychowywanie dzieci tak, ˝eby lepiej orientowa∏y si´ w tym, co dobre i co
z∏e, ˝eby potrafi∏y zgodnie bawiç si´ i uczyç, mile zwracaç si´ do innych i kulturalnie zachowywaç si´ w domu, w szkole, na ulicy itp.;

Co jakiÊ czas odbywa si´ dyskusja na temat obni˝enia wieku rozpocz´cia nauki szkolnej. Poprzednia mia∏a miejsce w latach 2003 i 2004. Zakoƒczy∏a si´ ona decyzjà obj´cia wszystkich szeÊciolatków jednorocznym wychowaniem i kszta∏ceniem realizowanym wed∏ug zaleceƒ wychowania przedszkolnego (patrz dokumenty cytowane w przypisie nr 4). Pod koniec roku 2005
i na poczàtku roku 2006 ponownie rozwa˝a∏o si´ potrzeb´ obni˝enia obowiàzku szkolnego i rozpoczynania nauki szkolnej przez szeÊciolatki. JednoczeÊnie wskazuje si´ na koniecznoÊç obj´cia
wychowaniem przedszkolnym wszystkich pi´ciolatków w naszym kraju.
5
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kszta∏towanie umiej´tnoÊci potrzebnych dzieciom do poznawania i rozumienia swojego otoczenia, do radzenia sobie w taki sposób, aby zaspokajanie
w∏asnych potrzeb nie szkodzi∏o innym;
budowanie dzieci´cej wiedzy o Êwiecie spo∏ecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie u dzieci umiej´tnoÊci prezentowania swoich przemyÊleƒ w sposób logiczny i zrozumia∏y dla innych;
wprowadzenie dzieci w Êwiat wartoÊci estetycznych, a tak˝e rozwijanie
umiej´tnoÊci wypowiadania si´ przez muzyk´, ma∏e formy teatralne, malarstwo, rysunek itp.;
zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez kszta∏towanie tych
kompetencji, które sà wa˝ne w szkolnym kszta∏ceniu.
W pierwszym rozdziale zostanà omówione wa˝niejsze problemy adaptacji dzieci do warunków przedszkola. Jeszcze niedawno te kwestie dotyczy∏y
g∏ównie trzylatków, gdy po raz pierwszy przekracza∏y one próg przedszkola. Teraz ∏agodzenie kosztów adaptacji dotyczy tak˝e starszych przedszkolaków. Problem w tym, ˝e dzieci sprawiajà wra˝enie silniejszych i doroÊli sà sk∏onni uwa˝aç, ˝e k∏opoty adaptacyjne tych dzieci ju˝ nie dotyczà. Jest to nieporozumienie!
Starsze przedszkolaki równie trudno przystosowujà si´ do warunków przedszkola i równie êle znoszà roz∏àk´ z najbli˝szymi. Stres adaptacyjny mo˝e na d∏ugie tygodnie blokowaç rozwój psychiczny starszego przedszkolaka i skutecznie
przeszkadzaç w nabywaniu wa˝nych umiej´tnoÊci. Warto wi´c zadbaç o z∏agodzenie stresu adaptacyjnego dzieci, ale wymaga to màdrej wspó∏pracy z rodzicami. Dlatego w tym rozdziale znajdujà si´ tak˝e rady, w jaki sposób mo˝na z∏agodziç obawy rodziców, których dzieci rozpoczynajà edukacj´ przedszkolnà.
W rozdziale drugim wyjaÊniamy, w jaki sposób jest organizowany proces
uczenia si´ starszych przedszkolaków, o co warto zadbaç, czego unikaç,
aby osiàgnàç lepsze efekty wychowania i kszta∏cenia. Proces uczenia si´ to silna ingerencja w rozwój dzieci, dlatego ka˝dy, kto profesjonalnie zajmuje si´
wspomaganiem rozwoju dzieci, wychowaniem i kszta∏ceniem, musi dobrze
orientowaç si´, na czym polega uczenie si´ i w jaki sposób mo˝na tym procesem
kierowaç. Wa˝na jest tak˝e ÊwiadomoÊç warunków, które muszà byç spe∏nione,
˝eby proces uczenia si´ dzieci by∏ dla nich przyjazny i przynosi∏ dobre efekty.
Przedszkole jest dla dzieci miejscem, w którym majà okazj´ do uczenia si´,
do gromadzenia doÊwiadczeƒ od chwili, gdy zdejmà kurtki i buty, a˝ do momentu, gdy pod opiekà doros∏ych opuszczajà przedszkole. Mo˝na jednak wyró˝niç
sytuacje, w których dzieci uczà si´ wi´cej i skuteczniej. Sà to zabawy (spontaniczne i dydaktyczne), sytuacje nastawione na kszta∏towanie umiej´tnoÊci samoobs∏ugowych i porzàdkowych, zaj´cia edukacyjne oraz takie wydarzenia, w których uczestniczà przedszkolaki, np.: uroczystoÊci, spacery, wycieczki.
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Rozdzia∏y trzeci i czwarty dotyczà dzieci´cych zabaw. Analiza funkcjonowania dzieci w trakcie zabawy dowodzi, ˝e jest to intensywny proces uczenia
si´, a efekty sà o wiele lepsze ni˝ te, które mo˝na osiàgnàç w trakcie zaj´ç
zwanych dydaktycznymi. Dla uÊwiadomienia tego faktu w rozdziale trzecim
omawiamy dzieci´ce zabawy jako intensywny proces uczenia si´, a tak˝e zgubne skutki ograniczania czasu zabawy i przeznaczania go
na zaj´cia dydaktyczne. W rozdziale czwartym natomiast wyjaÊniamy, kiedy zaj´cia organizowane dla dzieci sà zabawami, a kiedy przeradzajà
si´ w zadania do wykonania i co z tego wynika. DoroÊli cz´sto lekcewa˝à zabawy dzieci, zw∏aszcza gdy dzieci bawià si´ w to, co chcà i jak chcà. Nie
majà wówczas oporów, aby z rozmaitych „wa˝nych” powodów przerwaç
dziecku zabaw´, nawet gdy jest nià zafascynowane. W przedszkolach, kosztem
dzieci´cej zabawy, rozbudowuje si´ inne formy zaj´ç. Problem bowiem w tym,
˝e zbyt dyrektywnie organizowane zabawy niekorzystnie wp∏ywajà na kszta∏towanie si´ twórczej postawy u dzieci. Je˝eli nauczyciel kieruje krok po kroku
zabawà, dla dzieci najwa˝niejsze staje si´ wykonywanie kolejnych poleceƒ, a to
nie sprzyja samodzielnemu konstruowaniu siebie6. Mamy nadziej´, ˝e po przeczytaniu tych rozdzia∏ów wychowanie przedszkolne b´dzie bardziej nasycone
zabawami.
W rozdziale piàtym uzasadniamy koniecznoÊç zadbania o kindersztub´
oraz umiej´tnoÊci samoobs∏ugowe starszych przedszkolaków. W ka˝dym
przedszkolu przywiàzuje si´ wiele uwagi do kszta∏towania czynnoÊci samoobs∏ugowych. To, co sk∏oni∏o nas do omówienia ich w pierwszej cz´Êci programu, to
ch´ç ukazania, jak intensywnie dzieci uczà si´ w sytuacjach, gdy majà skupiç si´
na czynnoÊciach samoobs∏ugowych i porzàdkowych. Ukazujemy tak˝e zwiàzki
mi´dzy stopniem opanowania tych umiej´tnoÊci a rozwojem intelektualnym.
Dzieci, które „siejà ba∏agan”, cz´sto majà k∏opoty ze spójnoÊcià rozumowania.
Dzieci demonstrujàce bezradnoÊç w czynnoÊciach samoobs∏ugowych zachowujà si´ podobnie, gdy wymaga si´ od nich wysi∏ku intelektualnego. Poniewa˝
∏atwiej kszta∏towaç umiej´tnoÊci samoobs∏ugowe i porzàdkowe, warto nadaç temu szerszy zakres.
Kszta∏towanie tych umiej´tnoÊci wymaga wi´kszej troski w czasach zarysowujàcego si´ kryzysu wychowania rodzinnego. Chodzi o kszta∏towanie umiej´tnoÊci kulturalnego zachowania si´ i doprowadzenie ich do nawyku. Niepokojàce jest to, ˝e z ka˝dym rokiem wi´cej jest dzieci o zbyt niskich
umiej´tnoÊciach spo∏ecznych. Wychowanie przedszkolne mo˝e to zmieniç

6

Na problem ten zwróci∏a nam uwag´ K. Lubomirska w recenzji tego programu.
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na lepsze, dlatego kwestie te poruszamy kilkakrotnie, wracamy do nich np.
w cz´Êci drugiej, gdy omawiamy obszar wychowania i kszta∏cenia dotyczàcy
umiej´tnoÊci spo∏ecznych.
W rozdziale szóstym omawiamy proces uczenia si´ dzieci w trakcie
przedszkolnych uroczystoÊci. Zaczynamy od wyjaÊnienia, ˝e cz´sto udzia∏
w nich przynosi niektórym dzieciom wi´cej szkody ni˝ po˝ytku. DoroÊli
nie majà wàtpliwoÊci, ˝e uczenie si´ ma miejsce wtedy, gdy dzieci przygotowujà
si´ do inscenizacji, do wyg∏oszenia wiersza itd. Jest to zbytnie uproszczenie, bo
uczenie si´ dotyczy wówczas tylko dzieci, które wystàpià na scenie. Tymczasem
nie ka˝de dziecko ma uzdolnienia aktorskie, a niektóre dzieci sà tak nieÊmia∏e, ˝e
przera˝a je myÊl o publicznym recytowaniu wiersza. MyÊlàc o takich dzieciach,
warto rozpatrywaç przedszkolnà uroczystoÊç jako wydarzenie, w którym mo˝na uczyç si´ innych ni˝ recytowanie, ale równie wa˝nych umiej´tnoÊci. Na przyk∏ad je˝eli dzieci b´dà wspó∏organizatorami, nauczà si´ odgrywaç rol´ gospodarza, witaç i opiekowaç si´ zaproszonymi osobami. Gdy w∏àczà si´ w wykonanie
dekoracji, zaproszeƒ, majà okazj´ do twórczej ekspresji i kszta∏towania sprawnoÊci manualnej.
Rozdzia∏ siódmy jest poÊwi´cony przedszkolnym zaj´ciom dydaktycznym,
omówieniu ich mocnych i s∏abych stron. Uzasadniamy w nim tak˝e potrzeb´
zachowania rozsàdnych granic w organizowaniu takich zaj´ç w przedszkolu.
Od d∏u˝szego czasu metodyka szkolnego nauczania skutecznie wypiera metodyk´ wychowania przedszkolnego. Dotyczy to zw∏aszcza przedszkolnych zaj´ç dydaktycznych. W rozdziale tym wyjaÊniamy, dlaczego i w jakim zakresie kszta∏cenie dzieci przedszkolnych ró˝ni si´ od procesu nauczania – uczenia ma∏ych
uczniów w szkole. Wskazujemy tak˝e na negatywne skutki stosowania szkolnej
metodyki w wychowaniu przedszkolnym. Ponadto omawiamy, jak organizowaç
zaj´cia dydaktyczne dla starszych przedszkolaków, aby osiàgnàç zamierzone
cele edukacyjne. Sporo uwagi poÊwi´camy analizie uczenia si´ dzieci w sytuacjach
zadaniowych, bo od tych sytuacji zaczyna si´ nauka nowych umiej´tnoÊci. Podpowiadamy, w jaki sposób umiej´tnie kierowaç rozumowaniem dzieci, aby dostrzega∏y sens w tym, co robià. Sprzyja temu dobra organizacja takich zaj´ç, dlatego
dok∏adnie wyjaÊniamy te kwestie.
Ostatni rozdzia∏ pierwszej cz´Êci dotyczy kszta∏towania dobrych relacji
z rodzicami starszych przedszkolaków. Sà to trudne problemy, bo z jednej
strony, rodzice chcà i majà byç wspó∏twórcami procesu wychowania i kszta∏cenia przedszkolaków. Z drugiej strony, ich zbytnia ingerencja w funkcjonowanie
przedszkola mo˝e mieç fatalne skutki, gdy˝ wychowanie przedszkolne wymaga
profesjonalnej wiedzy, której rodzice zwykle nie majà. W rozdziale tym podajemy kilka wskazówek, jak mo˝na sobie z tym poradziç.
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Jak skonstruowany jest Program dla starszych przedszkolaków?
O tym, co znajduje si´ w drugiej cz´Êci tej publikacji
Na poczàtku cz´Êci drugiej podajemy za∏o˝enia i g∏ówne cele Programu dla
starszych przedszkolaków. Nast´pnie prezentujemy po kolei treÊci okreÊlajàce
proces wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji w szesnastu obszarach
przedszkolnej dzia∏alnoÊci pedagogicznej. Ka˝dy z tych obszarów jest przedstawiony oddzielnie – w formie podrozdzia∏u – w nast´pujàcy sposób:
– krótka charakterystyka rozwoju dzieci, z uwzgl´dnieniem tego, co starsze
przedszkolaki ju˝ reprezentujà i co mieÊci si´ w strefie ich najbli˝szego rozwoju.
Pomo˝e to lepiej dopasowaç proces uczenia si´ do mo˝liwoÊci poznawczych i wykonawczych dzieci, z uwzgl´dnieniem ró˝nic indywidualnych w ich rozwoju;
– treÊci kszta∏cenia przedstawione w formie hase∏ wraz z krótkim komentarzem metodycznym. Wiadomo wi´c, jakie kompetencje trzeba ukszta∏towaç
w dzieci´cej g∏ówce i w jaki sposób mo˝na tego dokonaç;
– wykaz kompetencji, jakimi powinien dysponowaç starszy przedszkolak:
sà tam tak˝e wyjaÊnienia dotyczàce ciàg∏oÊci kszta∏cenia oraz uzasadnienie tego, ˝e pewne kompetencje b´dà kszta∏towane tak˝e na nast´pnych szczeblach
edukacyjnych. Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest przecie˝
przygotowanie do dalszego kszta∏cenia i dlatego nie mo˝e ono zast´powaç
szko∏y.
W tym miejscu konieczne sà dodatkowe wyjaÊnienia. Nauczyciele przedszkolni
– podobnie jak szkolni nauczyciele – sà przyzwyczajeni do programów, w których autorzy okreÊlajà, co dzieci majà umieç i wiedzieç po ka˝dym roku wychowania i edukacji. Programy te sà z regu∏y konstruowane z myÊlà o przedszkolach,
w których osobno sà organizowane zaj´cia w grupie trzylatków, czterolatków
itd. Dlatego zasadne jest sprecyzowanie, jakie kompetencje powinny mieç dzieci,
przechodzàc do nast´pnej grupy wiekowej.
Konsekwencjà wczeÊniej zasygnalizowanych zmian w wychowaniu przedszkolnym sà programy, w których okreÊla si´ proces wychowania i kszta∏cenia
dzieci przedszkolnych bez podzia∏u treÊci na poszczególne grupy wiekowe.
W za∏o˝eniu programy te sà tak˝e przeznaczone dla ma∏ych przedszkoli.
W Programie dla starszych przedszkolaków – jak wyjaÊni∏yÊmy – istotne znaczenie ma wspieranie i wspomaganie rozwoju dzieci realizowane w ramach ich
wychowania i kszta∏cenia. Inne cechy ma jednak proces uczenia si´, je˝eli jest
realizowany w ramach wychowania i edukacji, inne – gdy stosowany jest w celu
silnej ingerencji w przebieg rozwoju, koniecznej do znacznego przyspieszenia
lub skorygowania przebiegu rozwoju psychoruchowego dzieci. Konieczna jest
jednak konsekwencja i dlatego ustalamy:
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je˝eli w danym obszarze treÊci (w konkretnym bloku dzia∏alnoÊci przedszkolnej) dominuje troska o kszta∏towanie dzieci´cych postaw, treÊci te opisujemy
w kategoriach wychowania;
gdy najwa˝niejszà kwestià jest budowanie systemu wiadomoÊci i umiej´tnoÊci, wówczas w treÊciach programowych pojawia si´ okreÊlenie edukacja
i w takim kontekÊcie mówimy o procesie uczenia;
kiedy zale˝y nam na wspieraniu dzieci w ich rozwoju psychoruchowym, to
treÊci programowe sà uj´te w formie dzia∏aƒ wspomagajàcych rozwój z podaniem informacji, czego one dotyczà.
Ustalenia te respektujemy tak˝e w komentarzach metodycznych podanych
do ka˝dego has∏a programowego oraz przy okreÊlaniu efektów wychowawczo-edukacyjnych.
Cele i treÊci Programu dla starszych przedszkolaków sà przedstawione w nast´pujàcym porzàdku:
kszta∏towanie umiej´tnoÊci spo∏ecznych dzieci: porozumiewanie si´ z doros∏ymi oraz innymi dzieçmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
kszta∏towanie elementarnych nawyków higienicznych u dzieci: mycie ràk,
twarzy i z´bów, w∏aÊciwe zachowanie si´ przy stole, a tak˝e umiej´tnoÊci korzystania z toalety;
intensywne wspomaganie rozwoju mowy u dzieci: dba∏oÊç o poprawnà
wymow´, wdra˝anie do uwa˝nego s∏uchania i s∏ownego formu∏owania
przemyÊleƒ;
wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynnoÊci intelektualnych, które stosujà
w poznawaniu i rozumieniu siebie oraz swojego otoczenia;
wychowanie zdrowotne i kszta∏towanie sprawnoÊci ruchowej dzieci;
kszta∏towanie umiej´tnoÊci samoobs∏ugowych dzieci oraz wdra˝anie
do utrzymywania ∏adu i porzàdku;
wdra˝anie dzieci do dba∏oÊci o bezpieczeƒstwo w∏asne oraz innych;
wychowanie przez sztuk´: dziecko widzem i aktorem;
wychowanie przez sztuk´: muzyka i Êpiew, plàsy i taniec;
wychowanie przez sztuk´: wypowiadanie si´ dzieci w ró˝nych formach plastycznych oraz oglàdanie dzie∏ sztuki i rozmawianie o tym, co przedstawiajà artyÊci;
wspomaganie rozwoju umys∏owego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowaƒ technicznych i wdra˝anie do zachowania ostro˝noÊci
podczas korzystania z urzàdzeƒ znajdujàcych si´ w najbli˝szym otoczeniu;
u∏atwianie dzieciom rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych typowych dla
czterech pór roku: kszta∏towanie umiej´tnoÊci rozpoznawania i przewidywania zjawisk atmosferycznych dla bezpiecznego ich prze˝ycia;
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wychowanie dla poszanowania roÊlin i zwierzàt, a tak˝e rozumienia elementarnych praw przyrody;
wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacjà matematycznà;
przybli˝anie dzieciom sensu kodowania informacji jako wprowadzenie do nauki pisania i czytania: kszta∏towanie gotowoÊci do nauki czytania i pisania;
wychowanie rodzinne, patriotyczne i obywatelskie starszych przedszkolaków: przynale˝noÊç do rodziny, miejsca zamieszkania i kraju oraz do zgodnego wspó∏˝ycia w Unii Europejskiej.
Taki zakres wychowania i edukacji starszych przedszkolaków nie tylko
uwzgl´dnia wytyczne znajdujàce si´ w obowiàzujàcej Podstawie programowej,
lecz tak˝e wychodzi daleko poza podane tam cele i zadania wychowania przedszkolnego. Powodem rozszerzenia jest koniecznoÊç wspomagania rozwoju psychoruchowego starszych przedszkolaków w warunkach wychowania przedszkolnego. Dostrzegamy tak˝e kryzys wychowania rodzinnego i staramy si´
temu zaradziç. Znaczàca jest równie˝ ÊwiadomoÊç, ˝e starsze przedszkolaki realizujà swoje potrzeby rozwojowe i edukacyjne w XXI wieku.

O komentarzach metodycznych do ka˝dego has∏a
programowego
W Programie dla starszych przedszkolaków po ka˝dym haÊle programowym
znajduje si´ komentarz metodyczny, który pomaga zrozumieç, co trzeba kszta∏towaç w dzieci´cych umys∏ach. Jak ju˝ wspomina∏yÊmy, ∏àczenie hase∏ programowych z komentarzami metodycznymi jest zgodne z oczekiwaniami nauczycieli7.
Je˝eli dane has∏o jest dobrze opisane w metodyce wychowania przedszkolnego, opatrujemy je komentarzem zawierajàcym jedynie propozycje konkretnych
zabaw lub sytuacji zadaniowych. Gdy has∏o programowe jest nowe, komentarz
metodyczny jest obszerniejszy. Sà tam informacje pomagajàce zrozumieç sens
has∏a oraz propozycje zaj´ç z dzieçmi. Uzupe∏nieniem komentarzy metodycznych sà informacje podane w przypisach.

WczeÊniej zosta∏y opublikowane nasze dwa programy o podobnej konstrukcji: Dzieci´ca
matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych, WSiP, Warszawa
1999 (DKW–4013-5/01), Program wychowania i kszta∏cenia oraz wspomagania rozwoju
szeÊciolatków w przedszkolach, w klasach zerowych i w placówkach integracyjnych, z komentarzami
psychologicznymi i metodycznymi, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2003 (DKOS-5002-39/03).
Programy te sà cz´sto wybierane przez nauczycieli, mamy te˝ wiele okazji do dyskutowania
o ich zaletach i wadach. Do zalet najcz´Êciej wymienianych nale˝à w∏aÊnie komentarze
metodyczne umieszczane bezpoÊrednio pod ka˝dym z hase∏ programowych.
7
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Dlaczego Program dla starszych przedszkolaków
mo˝e byç realizowany w ma∏ych przedszkolach
i w przedszkolach wi´kszych, w których dzieci
sà dzielone na grupy rówieÊnicze?
Ma∏e przedszkola to w Polsce nic nowego. Nazwa ta odnosi si´ do przedszkoli
jednooddzia∏owych, do których ucz´szczajà dzieci w wieku od trzech do szeÊciu
lat. Takie przedszkola sà organizowane zwykle tam, gdzie dzieci w wieku przedszkolnym jest zbyt ma∏o, aby dzieliç je na grupy rówieÊnicze. Jeszcze nie tak dawno przedszkola te stanowi∏y margines wychowania przedszkolnego, dlatego w literaturze pedagogicznej tylko si´ o nich wspomina. Obecnie takich przedszkoli jest
coraz wi´cej, a z prognoz demograficznych wynika, ˝e b´dà one ju˝ nied∏ugo dominujàcà formà wychowania przedszkolnego w naszym kraju.
W literaturze dotyczàcej wychowania przedszkolnego rzadko sà omawiane
problemy organizacyjne i metodyczne ma∏ych przedszkoli, a pod wzgl´dem dzia∏alnoÊci pedagogicznej ma∏e przedszkola niebywale ró˝nià si´ od przedszkoli
wi´kszych, w których zaj´cia sà prowadzone w grupach rówieÊniczych.
Problemy te w ma∏ym stopniu dotyczà programów, gdy˝ te zawierajà cele i treÊci wychowania przedszkolnego, które muszà byç zgodne z podstawà programowà, niezale˝nie od formu∏y organizacyjnej przedszkola. Prawdziwe problemy zaczynajà si´ wówczas, gdy trzeba ustaliç, w jaki sposób cele i treÊci programowe
majà byç zrealizowane w konkretnej placówce i w warunkach organizacyjnych tam
istniejàcych, z uwzgl´dnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.
W ma∏ych przedszkolach w jednej grupie sà dzieci w ró˝nym wieku, bywa ˝e
od dwóch do szeÊciu lat. Na dodatek taka placówka mo˝e mieç te˝ charakter
przedszkola integracyjnego i wówczas ucz´szczajà do niego tak˝e dzieci specjalnej troski. Taka formu∏a organizacyjna niebywale wyostrza problemy ró˝nic indywidualnych8 w zakresie rozwoju psychoruchowego, wra˝liwoÊci i podatnoÊci
na uczenie si´. Dzieci przez wiele godzin przebywajà w jednej sali. Ju˝ samo ich
dopilnowanie, aby bawiàc si´, nie zrobi∏y sobie krzywdy, jest niebywale trudne,
a co dopiero realizacja celów i treÊci zawartych w obranym programie wychowania przedszkolnego.
Jak bardzo jest to skomplikowane, pokazujà nast´pujàce sytuacje:

8
Tak wielkich problemów nie ma w przedszkolu, w którym dzieci sà podzielone na grupy
rówieÊnicze. Mamy tu tak˝e do czynienia z ró˝nicami rozwojowymi, czasami sporymi. Sà one
jednak nieporównanie mniejsze ni˝ w grupie, w której mamy dzieci od maluchów do starszaków.
Problemy ró˝nic indywidualnych w rozwoju umys∏owym przedszkolaków zostanà omówione
w pierwszym rozdziale cz´Êci pierwszej tej ksià˝ki.
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Wchodzimy do sali i widzimy, ˝e nauczycielka przy stoliku zajmuje si´ starszymi przedszkolakami. Maluch, zapewne dwulatek, czepia si´ jej spódnicy i wymusza specjalne traktowanie. Czterolatki spojrza∏y na nas i wróci∏y do zabawy klockami. Biegnàce dziecko – zapewne niechcàcy – zburzy∏o ich budowl´. Krzyk i p∏acz
– nauczycielka musi interweniowaç. Zacz´∏a ∏agodziç konflikt, tymczasem odsuni´ty z koniecznoÊci maluch zanosi si´ p∏aczem. Starsze dzieci odchodzà od stolika,
ka˝de w innà stron´. Totalny chaos.
Nauczycielka zorganizowa∏a m∏odszym przedszkolakom zabaw´ klockami.
Starsze dzieci zaprosi∏a do s∏uchania opowieÊci i usiad∏a przed nimi na krzese∏ku.
Zrobi∏o si´ cicho i mi∏o. Dzieci skupi∏y si´ i z zainteresowaniem s∏ucha∏y tego, co
czyta nauczycielka. Gdy nauczycielka koƒczy∏a czytanie pierwszej strony9, jedno
z m∏odszych dzieci wzi´∏o z pó∏ki samochód i pozosta∏e maluchy zrobi∏y to samo.
Zacz´∏y jeêdziç samochodami po dywanie i naÊladowaç prac´ silnika. Robi∏y to coraz g∏oÊniej, nie baczàc na to, ˝e przeszkadzajà. Starsze dzieci odwróci∏y g∏owy – nastrój prys∏. Nauczycielka próbowa∏a je ponownie skupiç, ale one ju˝ interesowa∏y
si´ czynnoÊciami ma∏ych dzieci. Taki by∏ koniec obiecujàco rozpocz´tych zaj´ç.
Mimo takich k∏opotów organizacyjnych, w ma∏ych przedszkolach dzia∏alnoÊç
pedagogiczna musi byç prowadzona w sposób celowy i planowy, zgodnie z zaleceniami programu wybranego z listy ministerialnej. Je˝eli nauczyciel zdecyduje
si´ ju˝ na któryÊ z tych programów, musi zrealizowaç zawarte w nim cele i treÊci. Oznacza to tak˝e, ˝e dzieci z ma∏ego przedszkola muszà opanowaç co najmniej to, co zosta∏o okreÊlone w programowym wykazie kompetencji. Pojawia
si´ wi´c znowu pytanie – w jaki sposób tego dokonaç?
Program dla starszych przedszkolaków po cz´Êci pozwala rozwiàzaç ten trudny
problem. Zosta∏ opracowany z myÊlà o potrzebach i mo˝liwoÊciach rozwojowych
i edukacyjnych czterolatków i pi´ciolatków z uwzgl´dnieniem ró˝nic indywidualnych, które wyst´pujà u dzieci w tym okresie ˝ycia. Ka˝de has∏o programowe jest
uzupe∏nione krótkim komentarzem metodycznym, aby mo˝na by∏o wyobraziç sobie sposób realizacji podanych tam treÊci, tak˝e w ma∏ych przedszkolach.

Z jakiego powodu zwracamy si´ do Czytelnika
w pierwszej osobie liczby pojedynczej?
Ksià˝k´ t´ napisa∏yÊmy wspólnie, ale w nast´pnych rozdzia∏ach zwracamy si´
do Czytelnika w pierwszej osobie liczby pojedynczej. To, co przedstawiamy, bywa
skomplikowane i dlatego konieczne sà prosto formu∏owane zdania. JasnoÊç wywo-

9
Trzeba tu wyjaÊniç, ˝e wprawny czytelnik czyta g∏oÊno jednà stron´ tekstu przez oko∏o 3 minuty. Daje to wyobra˝enie o tym, w jakim czasie maluchy znudzi∏y si´ jednà zabawà i zacz´∏y innà.
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dów jest tak˝e potrzebna do tego, aby Czytelnik dok∏adnie zrozumia∏ nasze intencje.
Je˝eli tak si´ stanie, wszystko b´dzie ∏atwiejsze w realizacji.

O zeszytach metodycznych, które b´dà rozszerzeniem
i uzupe∏nieniem Programu dla starszych przedszkolaków
Z powodu zachowania rozsàdnych ram obj´toÊciowych tej publikacji umieszczanie obszernych komentarzy jest niemo˝liwe. Aby jednak spe∏niç oczekiwania
nauczycieli przedszkola, przygotowujemy seri´ zeszytów metodycznych. Opracowanie takich zeszytów jest konieczne choçby z tego powodu, ˝e wi´kszoÊç
podr´czników metodycznych wychowania przedszkolnego zosta∏a opublikowana ponad dwadzieÊcia lat temu10. Trudno obecnie korzystaç z tych publikacji, choNa przyk∏ad: K. Wlaênik, Wychowanie fizyczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1972; B. Stankiewicz, Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1972;
J. Cybulska, I. Dudziƒska, S. Lipina, E. Lipska, Inscenizowanie zabaw na podstawie literatury dzieci´cej, WSiP, Warszawa 1972; H. Ratyƒska, Literatura dzieci´ca w pracy przedszkola, PZWS, Warszawa 1973; S. Moliere, Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1974; M. Dmochowska, Zanim dziecko zacznie pisaç, WSiP, Warszawa 1976;
Metodyka wychowania w przedszkolu, red. I. Dudziƒska, cz´Êç I, II i III, WSiP, Warszawa 1976; Wychowanie umys∏owe dziecka w wieku przedszkolnym, red. N.N. Poddjakow, WSiP, Warszawa 1976;
J. Cybulska-Piskorek, TwórczoÊç plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1976;
E. i J. Fràtczakowie, Ogród przedszkolny, WSiP, Warszawa 1977; M. Dmochowska, M. Dunin-Wàsowicz, Wychowanie w rodzinie i w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1978; Z. Bartkowiak, Higiena zabaw,
zaj´ç i ˝ywienia w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1978; A. Sawicka, Wspó∏praca przedszkola z rodzicami, WSiP, Warszawa 1978; J. Awgulowa, Dziecko widzem i aktorem. Inscenizacje, WSiP, Warszawa 1979; E. i J. Fràtczakowie, Kàcik przyrody w wychowaniu przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1979;
Vademecum nauczyciela szeÊciolatków, red. M. Dunin-Wàsowicz, WSiP, Warszawa 1980; Wybór literatury do zabaw i zaj´ç w przedszkolu z komentarzem metodycznym, red. H. Kruk, WSiP, Warszawa 1980; H. Nartowska, Ró˝nice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego, WSiP,
Warszawa 1980; W. Hajnicz, Rozwój organizacji zabaw dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1982; H. Bia∏o∏´cka, M. Dunin-Wàsowicz, Pomoce graficzne w wychowaniu przedszkolnym, WSiP,
Warszawa 1982; Wychowanie i nauczanie w przedszkolu. Poradnik metodyczny, red. I. Dudziƒska,
WSiP, Warszawa 1982; I. Janowska, J. Smoleƒska, Dobór zabawek dla dzieci do siódmego roku ˝ycia,
WSiP, Warszawa 1982; B. Bieleƒ, Rozwój myÊlenia dzieci 6-7-letnich, WSiP, Warszawa 1983;
J.W. Dyner, Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu, Wydawnictwo „Ossolineum”, Wroc∏aw–Warszawa–Kraków–Gdaƒsk–¸ódê 1983; S. Elbanowska, Przyroda nieo˝ywiona w wychowaniu
przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1983; N.N. Poddjakow, MyÊlenie przedszkolaka, WSiP, Warszawa 1984; H. Mystkowska, Rozwijamy mow´ i myÊlenie dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1984; E. Sucki, Techniczne Êrodki dydaktyczne w pracy przedszkola, WSiP, Warszawa 1984;
S. Lipina, Kszta∏towanie poj´ç dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1984; Gry dydaktyczne
dla dzieci w wieku przedszkolnym, red. ¸.A. Wengier, WSiP, Warszawa 1984; A. Kalinowski, åwicz´
i bawi´ si´ z dzieckiem. Zabawy, gimnastyka, sporty, wycieczki, Nasza Ksi´garnia, Warszawa 1985.
10
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cia˝ wiele z nich jest znakomitych. Tyle tylko, ˝e s∏abo przystajà do rzeczywistoÊci, w której ˝yjemy i wychowujemy dzieci, nie mówiàc ju˝ o zmieniajàcej si´ formule wychowania przedszkolnego.
Jeden z pierwszych z serii zeszytów metodycznych, jak ju˝ to wyjaÊni∏yÊmy, poÊwi´cony b´dzie ma∏ym przedszkolom. Nast´pne dotyczyç b´dà
wszystkich zakresów kszta∏cenia i wychowania w Programie dla starszych
przedszkolaków: jeden zeszyt do jednego obszaru wychowania przedszkolnego. Ka˝dy z nich b´dzie praktycznym rozwini´ciem treÊci programowych,
w tym tak˝e komentarzy metodycznych. W niektórych z nich b´dà si´ znajdowaç papierowe pomoce do kopiowania przydatne do organizowania zabaw i zadaƒ z dzieçmi.
Jeden z zeszytów b´dzie dotyczy∏ nauczycielskich sposobów orientowania si´
w prawid∏owym i zaburzonym rozwoju psychoruchowym dzieci wraz z przydatnymi narz´dziami diagnostycznymi. Nast´pny b´dzie dotyczy∏ zaj´ç wspomagajàcych i korygujàcych rozwój psychoruchowy dzieci stosownie do ich indywidualnych potrzeb.
Zeszyty metodyczne nie b´dà numerowane, ale ich tytu∏y b´dà zgodne z nazwà obszaru wychowania przedszkolnego. Obj´toÊç zeszytów b´dzie ró˝na – od kilkunastu do kilkudziesi´ciu stron.

O pakiecie zabawek edukacyjnych starszych przedszkolaków
Seria zeszytów metodycznych to pomoc dla nauczyciela, zaÊ pakiet zabawek edukacyjnych jest przeznaczony dla dzieci: jeden pakiet dla jednego
dziecka. B´dzie tam pluszowy miÊ z plecakiem zapinanym na rzepy. W plecaku b´dà ró˝ne przedmioty potrzebne misiowi w w´drówkach bli˝szych
i dalszych.
Oprócz misia, w pakiecie b´dà przydatne do zaj´ç pomoce dydaktyczne,
których cz´sto brakuje w przedszkolach.
I jeszcze jedno – wyprodukowanie takiego pakietu zabawek edukacyjnych
jest trudne i dlatego b´dzie on dost´pny w póêniejszym czasie.

Dlaczego na Programie dla starszych przedszkolaków
znajduje si´ logo z kozio∏kiem?
Logo Programu dla starszych przedszkolaków, serii zeszytów metodycznych dla
nauczycieli i pakietu zabawek edukacyjnych dla dzieci to bia∏y kozio∏ek, który
stoi na zielonej ∏àce. Pomys∏ takiego znaczka nasunà∏ si´ nam w trakcie studio-
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wania uroczej ksià˝ki M. Debesse11 o wychowaniu dzieci. Charakteryzujàc stadia
i okresy w rozwoju dziecka, nazywa on okres wychowania przedszkolnego wiekiem kozio∏ka. Wyra˝enie to trafnie okreÊla przedszkolaka12, który jest ciekawy i nieco uparty, weso∏y i zawsze ch´tny do zabawy, a tak˝e przyjazny ludziom
i ca∏emu Êwiatu.
Na ka˝dej nieparzystej stronie, w prawym dolnym rogu znajduje si´ kozio∏ek,
który podczas szybkiego przewracania kartek „porusza si´”. Symbolizuje on
zwinnego i ruchliwego przedszkolaka.
Mamy nadziej´, ˝e seria z kozio∏kiem – Program dla starszych przedszkolaków
i zeszyty metodyczne dla nauczycieli oraz pakiet zabawek edukacyjnych dla dzieci – spodoba si´ tym wszystkim, którzy starajà si´, aby przedszkolak by∏ silny,
màdry i potrafi∏ kochaç.

Warszawa, czerwiec 2007

M. Debesse, Etapy wychowania, WSiP, Warszawa 1983, rozdzia∏ 3.
M. Debesse, op. cit., s. 82, charakteryzujàc przedszkolaka, twierdzi: …dziecko – kozio∏ek
mo˝e stwarzaç sobie i nam z∏udzenie, i˝ podskakuje na wzór ma∏ego zwierzàtka w wysokiej trawie
na ∏àce. Ale nadstawmy ucha: to, co s∏yszymy, nie jest g∏uchym tupaniem rozdwojonych kopyt
i bezdêwi´cznym Êmiechem Oegipana. Jest to radosny szczebiot duszy, która otwiera si´ ku Êwiatu.
11
12
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Rozdzia∏ 1

O adaptacji dzieci do warunków przedszkola.
W jaki sposób mo˝na skutecznie z∏agodziç stres
dzieci oraz obawy rodziców?1

Problemy adaptacyjne omawia si´ zwykle bioràc pod uwag´ trzylatki, bo tradycyjnie od trzeciego roku dzieci mogà ucz´szczaç do przedszkola. W praktyce
jest ró˝nie: do przedszkoli cz´sto sà zapisywane dzieci przed ukoƒczeniem trzeciego roku ˝ycia, a tak˝e dzieci starsze, a wi´c czterolatki, pi´ciolatki i szeÊciolatki. K∏opoty adaptacyjne majà dzieci w ka˝dym wieku. Trudna adaptacja mo˝e
po∏o˝yç si´ cieniem na rozwoju psychoruchowym dzieci, uzna∏am wi´c za s∏uszne omówiç ten problem w pierwszym rozdziale Programu dla starszych przedszkolaków.
Psycholodzy sà zgodni2, ˝e od trzeciego roku ˝ycia dziecka zaczyna si´ okres
zwany przedszkolnym. Oznacza to tak˝e, ˝e dziecko mo˝e ju˝ przez d∏u˝szy
czas przebywaç poza domem, pod opiekà osób trzecich. Dlatego rodzice zapisujà trzylatki i starsze dzieci do przedszkola, bo sà przekonani, ˝e jest to korzystne dla ich rozwoju.
WàtpliwoÊci pojawiajà si´ ju˝ po kilku dniach ucz´szczania do przedszkola,
i to niezale˝nie od tego, czy dziecko ma trzy, cztery, czy pi´ç lat. Rodzice muszà
bowiem patrzeç, jak ich dziecko rozpaczliwie broni si´ przed przebywaniem

W rozdziale zosta∏y wykorzystane fragmenty publikacji: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijajàcych si´. Ksià˝ka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola, WSiP, Warszawa 2004 (tak˝e wydanie
z 2000 r.).
2
Powszechnie akceptuje si´ wyró˝nione przez M. ˚ebrowskà (Teorie rozwoju psychicznego, w:
Psychologia rozwojowa dzieci i m∏odzie˝y, red. M. ˚ebrowska, PWN, Warszawa 1977) okresy rozwoju cz∏owieka: a) niemowl´ctwo – pierwszy rok ˝ycia dziecka, b) wiek poniemowl´cy – od
1 do 3 lat, c) wiek przedszkolny – od 3 do 7 lat, d) m∏odszy wiek szkolny – od 7 do 11 lub 12 lat,
e) wiek dorastania – od 11 lub 12 do 17 lub 18 lat, f) okres m∏odzieƒczy – od 17 lub 18 do 24 lat.
Wyró˝niajàc je, autorka przyj´∏a nast´pujàce kryteria: sposób i poziom poznawania oraz uÊwiadamiania sobie przez dziecko otoczenia, dominujàcy rodzaj dzia∏alnoÊci dziecka, a tak˝e specyficzne
formy i metody oddzia∏ywania wychowawczego. WczeÊniej podobnà periodyzacj´ prezentowali
S. Baley i S. Szuman.
1
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w obcym dla niego miejscu. Nie pomagajà zapewnienia: Nied∏ugo przyjd´ po ciebie... Zabior´ ci´ po obiedzie... Tylko trzy godziny! Zrobi´ zakupy i pójdziemy
do domu... Im d∏u˝ej doros∏y tak mówi do dziecka, tym jest gorzej. Zapewnienia oznaczajà dla dziecka jedno – obaw´ przed czymÊ nowym i niebezpiecznym.
Wystraszone dziecko trzyma si´ wówczas kurczowo doros∏ego. Czasami trzeba
je odrywaç si∏à i wpychaç do przedszkolnej sali.
Nietrudno dostrzec rosnàce koszty psychicznej rozpaczy dziecka: staje si´
p∏aczliwe, traci apetyt, pojawiajà si´ k∏opoty z zasypianiem i niespokojny sen, bywa te˝, ˝e dziecko zaczyna ponownie moczyç si´ w nocy. Gdy tak silne reakcje
trwajà d∏u˝ej, trzeba zrezygnowaç z posy∏ania dziecka do przedszkola. Nie oznacza to, niestety, ˝e uniknie si´ podobnych problemów, gdy dziecko b´dzie troch´
starsze i zacznie ucz´szczaç do szko∏y. Koszty adaptacyjne mogà byç wówczas
jeszcze wi´ksze, bo szko∏a jest mniej przyjaznym Êrodowiskiem ni˝ przedszkole.

Co sprawia, ˝e dzieciom tak trudno przystosowaç si´ do przedszkola?
W tej sprawie jest wiele mylnych przypuszczeƒ, dlatego warto przytoczyç
wyniki badaƒ dotyczàcych adaptacji dzieci do przedszkola. Zosta∏y one zrealizowane na poczàtku lat osiemdziesiàtych przez G. Sochaczewskà3, a dziesi´ç lat
póêniej – na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych – przez J. Lubowieckà4. W badaniach tych ustalono nast´pujàce fakty:
Nie ma wyraênego zwiàzku mi´dzy przystosowaniem a wiekiem
dziecka. Pi´ciolatek i szeÊciolatek, idàc po raz pierwszy do przedszkola, mo˝e rozpaczaç podobnie jak trzylatek. Nawet pierwszoklasista ma spore k∏opoty z przystosowaniem si´ do pobytu w szkole. Bywajà mali uczniowie, którzy prze˝ywajà podobne dramaty jak maluchy przychodzàce pierwszy raz
do przedszkola.
Dziewczynki lepiej przystosowujà si´ do przedszkola ni˝ ch∏opcy.
Na dodatek u ch∏opców, którzy êle znoszà koniecznoÊç chodzenia do przedszkola, cz´Êciej wyst´pujà powa˝ne zaburzenia, na przyk∏ad w postaci nawrotu moczenia si´ lub k∏opotów z zasypianiem.

3
Wyniki tych badaƒ znajdujà si´ w publikacjach: G. Sochaczewska, Ârodowiskowo-wychowawcze
uwarunkowania procesu adaptacji dzieci 3-4 l. do przedszkola, w: Materia∏y do nauczania psychologii,
red. L. Wo∏oszynowa, seria II, tom 9, PWN, Warszawa 1982; Czynniki warunkujàce przystosowanie
dziecka do przedszkola, w: Rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, red. B. Wilgocka-Okoƒ, Studia Pedagogiczne, Wydawnictwo „Ossolineum”, Wroc∏aw–Warszawa–Kraków–Gdaƒsk–¸ódê 1985.
4
J. Lubowiecka, Przystosowanie psychospo∏eczne dziecka do przedszkola, WSiP, Warszawa 2000.
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Istnieje zwiàzek mi´dzy przystosowaniem si´ dziecka do przedszkola
a dotychczasowym przebiegiem jego rozwoju. Je˝eli dziecko rozwija si´
normalnie i nie by∏o komplikacji w chwili porodu, to z regu∏y lepiej przystosowuje si´ do przedszkola.
Nie ma wyraênego zwiàzku mi´dzy poziomem rozwoju umys∏owego
dzieci a przystosowaniem si´ do przedszkola. Dotyczy to oczywiÊcie
dzieci, których rozwój umys∏owy mieÊci si´ w granicach szeroko rozumianej
normy. K∏opoty adaptacyjne mo˝e mieç zarówno dziecko b∏yskotliwe, jak
i dziecko o przeci´tnych mo˝liwoÊciach intelektualnych.
Nie stwierdzono te˝ wyraênego zwiàzku mi´dzy przystosowaniem si´
dzieci a formalnà strukturà rodziny. Dzieci wychowywane w niepe∏nych
rodzinach majà podobne k∏opoty adaptacyjne jak dzieci z rodzin pe∏nych. Co
wi´cej, wyniki badaƒ J. Lubowieckiej przeczà opinii, ˝e dzieci, które sà rozpieszczane i otoczone nadmiernà opiekà dziadków, trudniej przystosowujà
si´ do przedszkola.
Nie zosta∏o potwierdzone, ˝e jedynacy cz´sto wychowywani nadopiekuƒczo gorzej przystosowujà si´ do przedszkola. Lubowiecka
stwierdzi∏a ponadto, ˝e jedynakom wcale nie przeszkadza niedostatek
umiej´tnoÊci samoobs∏ugowych. Poczucie bezpieczeƒstwa i oparcie emocjonalne sà dla nich czynnikami u∏atwiajàcymi przystosowanie do nowego
Êrodowiska.
Badania G. Sochaczewskiej wskazujà na wyraêny zwiàzek mi´dzy przystosowaniem si´ ma∏ego dziecka do przedszkola a systemem wychowawczym stosowanym przez rodziców. Je˝eli dzieci sà wychowywane
w sposób racjonalny, to zakres trudnoÊci w przystosowaniu si´ jest wyraênie
mniejszy. Gorzej wiedzie si´ dzieciom wychowywanym zbyt liberalnie i majàcym zbyt opiekuƒczych rodziców. Prze˝ywajà one powa˝ne trudnoÊci
w przystosowaniu si´ i silniej reagujà zaburzeniami zachowania.
Nie stwierdzono wyraênej zale˝noÊci mi´dzy warunkami bytowymi
rodziny a przystosowaniem si´ dzieci do przedszkola (zarówno w badaniach z lat osiemdziesiàtych, jak i dziewi´çdziesiàtych). Problem jest jednak
bardziej z∏o˝ony: z∏a sytuacja materialna i mieszkaniowa rodziców idzie zazwyczaj w parze z ich niskim wykszta∏ceniem. Towarzyszy temu cz´sto niekorzystne oddzia∏ywanie wychowawcze, a to utrudnia dzieciom przystosowanie si´ do nowych warunków.
Badania pokazujà, jak bardzo skomplikowane sà relacje mi´dzy warunkami socjalnymi i bytowymi rodzin a przystosowaniem si´ dzieci do przedszkola. Z badaƒ J. Lubowieckiej wynika ponadto, ˝e dzieciom z rodzin wielodzietnych trudniej przystosowaç si´ do przedszkola. Trzeba jednak wziàç
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pod uwag´, ˝e dzieci te cz´Êciej wychowujà si´ w biedniejszych rodzinach
i w gorszych warunkach mieszkaniowych. Ich rodzice cz´Êciej majà ni˝szy
poziom wykszta∏cenia. Wyniki cytowanych badaƒ wskazujà na zwiàzek mi´dzy poziomem wykszta∏cenia matek a przystosowaniem si´ ich dzieci do nowych warunków, dlatego nie sposób jednoznacznie stwierdziç, co jest g∏ównà przyczynà k∏opotów adaptacyjnych dzieci wychowywanych w rodzinach
biedniejszych o ni˝szym statusie spo∏ecznym. W obecnej rzeczywistoÊci
dzieci wychowujàce si´ w biedzie w ogóle nie ucz´szczajà do przedszkoli.
Trudno si´ z tym pogodziç, ale takie sà fakty5.
Dla lepszego zrozumienia, na czym polegajà k∏opoty adaptacyjne dzieci,
trzeba sobie wyobraziç, w jakiej sytuacji jest dziecko i co si´ z nim dzieje, gdy
zaczyna ucz´szczaç do przedszkola. Ma∏e dziecko ma jeszcze s∏abo ukszta∏towany system w∏asnego Ja. Jest mocno uzale˝nione emocjonalnie od najbli˝szych osób i nie mo˝e obejÊç si´ bez pomocy z ich strony. Ponadto nie wie
jeszcze, ˝e takiego wsparcia mogà mu udzieliç osoby trzecie. Oderwanie
od najbli˝szych budzi w dziecku strach, ˝e stanie si´ coÊ okropnego. Dziecko
traci wi´c poczucie bezpieczeƒstwa, bodaj najwa˝niejszà potrzeb´ psychicznà.
Sytuacj´ pogarsza to, ˝e dziecko w trzecim i czwartym roku ˝ycia ma jeszcze sporo k∏opotów ze s∏ownym porozumiewaniem si´ z innymi. W domu
wszyscy znakomicie rozumiejà jego dziecinne s∏owa, gesty i mimik´. W przedszkolu jest gorzej: nauczyciel inaczej mówi, inaczej si´ uÊmiecha, inaczej gestykuluje. Dziecku jest wi´c podwójnie trudno:
ma k∏opoty ze s∏ownym przekazaniem swoich oczekiwaƒ;
nie rozumie tego, co ma znaczenie dla niego i innych.
D∏ugo kojarzy nauczyciela, nawet najmilszego, z momentem utraty bezpieczeƒstwa i cz´sto p∏acze na jego widok. Gdy nauczyciel chce uspokoiç dziec-

W miastach g∏ównà przyczynà jest wysokie czesne, natomiast na wsiach – likwidacja przedszkoli. Tylko 14% dzieci wiejskich w wieku 3–5 lat ucz´szcza w Polsce do przedszkoli (informacje
podane przez Fundacj´ Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeƒskiego). Dla porównania warto
przypomnieç ustalenia B. Wilgockiej-Okoƒ (Przygotowanie dzieci do szko∏y, w: Rozwój i wychowanie
dzieci w wieku przedszkolnym, Studia Pedagogiczne XLVIII, Wydawnictwo „Ossolineum”, Wroc∏aw–Warszawa–Kraków–Gdaƒsk–¸ódê 1985) dotyczàce wychowania przedszkolnego w latach
osiemdziesiàtych: W roku 1982 by∏o w Polsce ponad 26 tysi´cy placówek wychowania przedszkolnego
(przedszkoli, ognisk przedszkolnych, oddzia∏ów przedszkolnych), a w nich 1 225 000 dzieci, z czego po∏ow´ stanowi∏y dzieci szeÊcioletnie. W naszym kraju procent dzieci obj´tych wychowaniem przedszkolnym wzrós∏ ostatnio znacznie w zwiàzku z upowszechnieniem wychowania przedszkolnego dzieci szeÊcioletnich. W koƒcu roku 1979 wyniós∏ 98%. Podobnà charakterystyk´ B. Wilgocka-Okoƒ podaje
w raporcie tematycznym: Stan wychowania przedszkolnego w Polsce, Ekspertyza opracowana na zlecenie Komitetu Ekspertów ds. Edukacji Narodowej, PWN, Warszawa–Kraków 1989.
5
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ko, ono boi si´ i wybucha p∏aczem. Poniewa˝ dziecko nie rozumie, co on mówi, potrzeba wielu dni – a nawet tygodni – wspólnego przebywania, aby to
zmieniç.
Sytuacj´ dziecka pogarszajà tak˝e s∏abo opanowane umiej´tnoÊci samoobs∏ugowe i dlatego potrzebuje ono pomocy doros∏ego. Nie potrafi skorzystaç z ∏azienki,
nie umie si´ samodzielnie rozebraç ani ubraç. Ma opory, aby powiedzieç obcej
osobie, ˝e chce mu si´ siusiaç, i dlatego bezradnie p∏acze. Sà to trudne problemy,
bo wystraszone dziecko s∏abo kontroluje trzymanie moczu. Majtki sà mokre, a ono
nie mo˝e sobie z tym poradziç. Szlocha, bo wstydzi si´ tego, co si´ sta∏o.
Dzieci w wieku przedszkolnym majà tak˝e s∏abà orientacj´ w przestrzeni,
a jeszcze gorzej orientujà si´ w up∏ywie czasu. Dojmujàce uczucie l´ku skutecznie blokuje ch´ç poznawania nowych rzeczy; dziecko jest tak skupione na swoich emocjach, ˝e nie zwraca uwagi na otoczenie. Dlatego przedszkole i wszystko, co si´ znajduje wokó∏ niego, jest d∏ugo obce i groêne.
Czas pobytu dziecka w przedszkolu ma inny wymiar dla doros∏ych, inny dla
trzylatka:
dla doros∏ego kilka godzin to chwila, bo jest zaj´ty rozmaitymi sprawami: nie
spieszy si´ po odbiór dziecka, bo wie, ˝e znajduje si´ ono pod dobrà opiekà;
dla dziecka czas wlecze si´ niemi∏osiernie, bo jest wype∏niony strachem i czekaniem.
Dzieci, które w pierwszych tygodniach ucz´szczania do przedszkola ciàgle
pytajà: Kiedy mama przyjdzie i zabierze mnie do domu?, na ka˝dy ruch drzwi reagujà nadziejà: Mama przysz∏a?... Pójdziemy do domu! JeÊli mama nie pojawia si´
w drzwiach, rozpacz jest jeszcze wi´ksza.
Problem tak˝e w tym, ˝e dzieci inaczej rozumiejà intencje zawarte w zapewnieniach rodziców. Gdy rodzice mówià: Zaraz przyjd´ po ciebie... Po obiedzie ci´
zabior´... Tylko zrobi´ zakupy i pójdziemy do domu itp., dzieci domyÊlajà si´: Zostawià mnie... Bywa tak, ˝e matka obiecuje: Idê do sali, a ja tu (w szatni) poczekam...
Przez chwil´ czeka. Poniewa˝ nic si´ nie dzieje, uspokojona, wychodzi. Dziecko
zaglàda do szatni i zaczyna si´ dramat – jeszcze jedna obietnica zosta∏a z∏amana.
Wielokrotnie obserwowa∏am, jak dzieci usi∏owa∏y opanowaç swój strach
i jakoÊ wytrzymaç w nowym i obcym miejscu. Nawzajem dodajà sobie otuchy,
pocieszajà si´, mówiàc: Nie p∏acz... Zaraz przyjdzie... G∏aszczà si´ i wycierajà
oczy. Dla zmniejszenia strachu chcà przebywaç blisko siebie jak szczeniaki
w kojcu. Tak jest im raêniej, ale je˝eli jedno zap∏acze, pozosta∏e zaczynajà szlochaç i ma si´ wra˝enie, ˝e wszystkie wprost zara˝ajà si´ p∏aczem. Najgorsze
sà poniedzia∏ki, a tak˝e pierwsze dni po przerwach Êwiàtecznych. Dzieci
szczególnie mocno protestujà przeciw zmianie na gorsze. W domu by∏o bezpiecznie, a teraz jest êle.
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W jaki sposób mo˝na zmniejszyç dramat
przystosowania si´ dziecka do przedszkola?
Bólu rozstania nie da si´ uniknàç. Dzieci êle znoszà roz∏àk´ z najbli˝szymi. Ten
problem majà tak˝e doroÊli, je˝eli muszà d∏u˝ej przebywaç daleko od ukochanych osób. Mo˝na jednak z∏agodziç dzieci´cy dramat, gdy dziecko z koniecznoÊci musi przebywaç pod opiekà osób trzecich, w przedszkolu, w obcym na razie
miejscu. Z przytoczonych wczeÊniej badaƒ wynika, ˝e istnieje silna zale˝noÊç
mi´dzy systemem wychowawczym stosowanym przez rodziców a dobrym
przystosowaniem si´ dzieci do nowych warunków.
K∏opot w tym, ˝e kiedy dziecko musi pozostaç po raz pierwszy w przedszkolu, obserwuje si´ ju˝ skutki wychowania w domu rodzinnym. Nie da si´ cofnàç
b∏´dów wychowawczych i dziecko jest takie, jakie jest. Warto wi´c skupiç si´
na sposobach ∏agodzenia dramatu roz∏àki i przystosowania si´ do nowych warunków. Oto kilka skutecznych sposobów rozwiàzania tego problemu:
Zapisy do przedszkola. Co mo˝na zmieniç, aby koszty adaptacji by∏y
mniejsze?
Zapisy sà organizowane wiosnà, wed∏ug ustalonych terminów. Dla rodziców
najwa˝niejsze jest zapewnienie dziecku miejsca w przedszkolu6 oraz to, jak wysokie sà op∏aty. Dla przedszkola istotne sà sprawy organizacyjne: liczba dzieci
w grupie i to, kto b´dzie si´ nimi zajmowa∏. Na ogó∏ pomija si´ kwesti´, czy zapisywane dziecko b´dzie tak dojrza∏e psychicznie, aby uczestniczyç w zaj´ciach
organizowanych w przedszkolu:
– dyrektor i nauczyciele wiedzà, ˝e w koƒcu dzieci przystosujà si´, a w przypadku szczególnego dramatu rodzice sami zrezygnujà z posy∏ania dziecka
do przedszkola;
– rodzice nie wiedzà jeszcze, co ich czeka, i majà nadziej´, ˝e jakoÊ to b´dzie.
W ten sposób marnuje si´ dobrà okazj´ do zmniejszenia kosztów adaptacji.
Pocieszajàce jest to, ˝e coraz wi´cej przedszkoli organizuje zapisy w taki sposób,
˝e we wrzeÊniu nawet trzylatki nie p∏aczà. Korzysta si´ wówczas z silnej motywacji rodziców do u∏atwienia dziecku dobrego startu w nowym okresie ˝ycia.
W momencie zapisywania dziecka rodzice zobowiàzujà si´, ˝e przez okreÊlony

6
W wielkich miastach, gdzie rodzice mogà wybieraç, do którego przedszkola pos∏aç dziecko,
nabierajà znaczenia oferty edukacyjne przedszkoli. Sà to foldery pokazujàce z korzystnej strony
placówk´ z informacjà, z jakich zaj´ç dzieci mogà korzystaç i wed∏ug jakich programów
autorskich prowadzone sà zaj´cia z dzieçmi.
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czas jedno z nich – lub ukochana babcia czy ciocia – systematycznie b´dzie przychodziç do przedszkola, aby bawiç si´ z dzieckiem. Zabawy sà organizowane
przez nauczyciela, który od wrzeÊnia b´dzie prowadzi∏ grup´. Na poczàtku zabawy sà krótkie i dzieci bawià si´, czym chcà. Potem nauczyciel organizuje dla
wszystkich zabawy integrujàce. Jest spokojnie, dzieci jest ma∏o, a ukochana osoba jest blisko i pomo˝e we wszystkim. Gdy dzieci poczujà si´ ju˝ bezpieczne, zaczynajà poznawaç otoczenie i przedszkole przestaje byç obcym miejscem.
Dzi´ki takiemu stopniowemu wprowadzaniu w nowe otoczenie dzieci we
wrzeÊniu mniej p∏aczà i mogà zostaç pod opiekà poznanego wczeÊniej nauczyciela, bo wszystko wokó∏ nich jest znane i bezpieczne.
Zwiedzanie przedszkola. Kiedy ma sens i jak je organizowaç?
Powszechnie uwa˝a si´, ˝e ucz´szczanie do przedszkola musi zaczynaç si´
od wycieczki po placówce. Wydaje si´ to rozsàdne, zanim nie przeprowadzi si´ analizy dzieci´cych zachowaƒ. Zwiedzanie przebiega bowiem najcz´Êciej tak: dyrektor
przedszkola, nauczyciel i rodzice, trzymajàc dziecko za r´k´, w´drujà z jednego pomieszczenia do drugiego. Dla doros∏ych jest to mi∏e prze˝ycie:
– dyrektor i nauczyciele sà dumni z pi´knej i dobrze zorganizowanej placówki;
– rodzice poznajà miejsce, w którym b´dzie przebywa∏o ich dziecko i uspokajajà si´, bo wszystko zapowiada si´ dobrze: jest czysto, mi∏o i porzàdnie, dzieci
majà do dyspozycji du˝o zabawek.
Inaczej jest z dzieçmi, które kurczowo trzymajà si´ rodziców i nawet nie spoglàdajà na to, co znajduje si´ obok, tylko drepczà i pragnà jednego – pójÊç do domu! Zwiedzanie przedszkola zapowiada przecie˝ coÊ strasznego – rozstanie
z bliskimi. Pojawia si´ wi´c pytanie – po co zwiedzaç przedszkole, gdy towarzyszà temu tak silne napi´cia emocjonalne? Wiele wskazuje na to, ˝e dzieci ma∏o
korzystajà z oglàdania placówki. Wszystkiego jest za du˝o jak na jeden raz
i wszystko dzieje si´ za szybko. Na dodatek tyle stresu. Mo˝na jednak zorganizowaç poznawanie przedszkola inaczej, z wi´kszà korzyÊcià dla dzieci.
Zwiedzanie przedszkola trzeba organizowaç kilka razy. Pierwszy raz po zapisach, w ostatnim dniu zabaw organizowanych dla dzieci oraz ich rodziców. B´dzie
to ukoronowanie stopniowego oswojenia dziecka z nowym miejscem; rodzice
z dzieckiem, dyrektor, nauczyciele w´drujà po placówce, oglàdajà pomieszczenia,
chwalà je i rozmawiajà z pozosta∏ymi pracownikami przedszkola. Z tej formy zwiedzania korzystajà g∏ównie doroÊli. Towarzyszàce im dzieci oswajajà si´ z przedszkolem i nabywajà ogólnej orientacji, gdzie co si´ znajduje.
Dzieciom trzeba zorganizowaç jeszcze jedno zwiedzanie przedszkola i ma byç
ono realizowane etapami. Najwa˝niejsza jest sala zabaw, bo w niej najd∏u˝ej
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przebywajà dzieci. Oprócz wspólnego oglàdania ka˝dego kàcika, trzeba zrobiç coÊ
wi´cej. Dzieci muszà zobaczyç, jak mo˝na si´ tam bawiç. Nauczyciel siada w kàciku na dywanie i sam zaczyna si´ bawiç. Nie musi zapraszaç dzieci, bo one przyjdà
i b´dà naÊladowa∏y to, co on robi. Uda si´ to wówczas, gdy nauczyciel:
– ciep∏o si´ uÊmiecha;
– nazywa swoje czynnoÊci i cieszy si´ nimi;
– serdecznie przemawia do lalek itd.
Taki pokaz zabaw w przedszkolnych kàcikach musi byç krótki, ale trzeba go powtórzyç kilka razy. Nauczyciel w wyrazisty sposób pokazuje dzieciom, ˝e zabawa
sprawia mu wiele radoÊci. Jest to Êwietny sposób wciàgania dzieci do zabawy.
Przestanà biegaç po sali, braç do r´ki to, co zobaczà, aby za sekund´ rzuciç danà
rzecz na pod∏og´. Zainteresowane zabawà mniej odczuwajà ból roz∏àki.
Wa˝na jest ∏azienka, bo ka˝de dziecko musi z niej korzystaç. Oglàdanie nie
wystarczy, bo trzeba indywidualnie uczyç dzieci korzystania z ∏azienki. Na szcz´Êcie przedszkolne muszle klozetowe sà dostosowane do wzrostu dzieci, odpada
wi´c wiele k∏opotów. Je˝eli dziecko mia∏o szcz´Êcie wczeÊniej bawiç si´
w przedszkolu wspólnie z najbli˝szymi, problem zosta∏ rozwiàzany – musieli bowiem nie raz korzystaç z ∏azienki.
Gorzej z dzieçmi, które dopiero zacz´∏y ucz´szczaç do przedszkola i nie mogà zawo∏aç najbli˝szych, gdy muszà za∏atwiç swoje potrzeby. Nadzieja w tym, ˝e
z ka˝dym tygodniem b´dzie lepiej, bo dzieci b´dà czu∏y si´ bezpieczniej i swobodniej. Pozostaje problem zdejmowania i podciàgania majtek. Jak sobie z tym
poradziç, wyjaÊni´ w rozdziale o kszta∏towaniu umiej´tnoÊci samoobs∏ugowych.
Szatnia to pierwsze pomieszczenie, do którego wchodzà dzieci, przybywajàc do przedszkola. Tu rozgrywa si´ dramat rozstania i widaç radoÊç z ponownego spotkania. Dziecko ma tutaj zapami´taç swoje miejsce, znaczek i pó∏k´. Du˝o tego na poczàtek, ale rodzice pomagajà.
K∏opoty zaczynajà si´ przy wybieraniu znaczków, bo wszystkie dzieci
chcà mieç misia, pajacyka, lalk´ lub samochód. Pami´tam dramat Seweryna i jego bunt. Po raz pierwszy przyszed∏ do przedszkola póêniej i wszystkie atrakcyjne znaczki by∏y ju˝ rozdane. Zosta∏o kilka i przypad∏ mu ogórek. Za nic na Êwiecie nie chcia∏ ogórka, ale nie potrafi∏ tego powiedzieç. Protestowa∏ wi´c swoim
zachowaniem: krzycza∏, rozrzuca∏ zabawki, nawet nie patrzy∏ w stron´ nauczycielki (bo to ona da∏a mu ogórka) i dlatego nie rozumia∏ jej poleceƒ. Sta∏ obok
drzwi, czeka∏ na mam´ i pop∏akiwa∏. W kolejnych dniach nie by∏o lepiej.
W domu wo∏a∏: Nie chc´ ogórka!..., ale i tu nikt nie rozumia∏, o co mu chodzi.
Dopiero po jakimÊ czasie sprawa si´ wyjaÊni∏a, ale nie uda∏o si´ ju˝ odbudowaç
pozytywnego nastawienia dziecka do przedszkola. Warto wi´c starannie dobieraç znaczki do gustów dzieci i rozwa˝nie analizowaç ich protesty.
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Dzieci nadajà znaczkom podobny sens jak swoim imionom. Zdecydowanie
przyjemniej byç „B∏´kitnym misiem” ni˝ na przyk∏ad „¸opatkà do piasku”. Có˝
szkodzi, ˝eby daç dzieciom do wyboru znaczki przedstawiajàce misie w kilku kolorach lub inne sympatyczne zwierzàtka?
Wróçmy do problemu zwiedzania przedszkola. Radz´, aby nie spieszyç si´
z oglàdaniem przedszkolnego ogrodu. Dla dziecka budynek przedszkola i ogród
to zbyt wielka przestrzeƒ, aby jà poznaç w trakcie jednego, nawet bardzo dobrze zorganizowanego zwiedzania. Trzeba stopniowo i màdrze pomagaç dziecku w poznawaniu nowego otoczenia. Poznawanie przedszkolnego ogrodu nale˝y zorganizowaç na koƒcu, przy okazji pierwszych organizowanych tam zaj´ç.
ObecnoÊç rodziców w czasie pierwszych dni pobytu dzieci w przedszkolu jako sposób z∏agodzenia k∏opotów adaptacyjnych dzieci
W wielu przedszkolach sk∏ania si´ rodziców, aby przez kilka pierwszych dni
byli obecni w sali zabaw. Majà siedzieç na krzese∏kach i zwyczajnie byç. Ich obecnoÊç ma uspokoiç dzieci. Mogà one wówczas podejÊç do bliskiej osoby, przytuliç si´ i poprosiç o pomoc. I rzeczywiÊcie tak si´ dzieje. Dzieci prze˝ywajà mniej
stresów i ∏atwiej nauczyç je korzystania z ∏azienki. Ponadto mo˝na ∏agodnie
i stopniowo przyzwyczajaç dzieci do nieobecnoÊci bliskiej osoby; matka lub babcia wychodzi z sali i wraca po chwili. Potem wychodzi na d∏u˝ej, a po jakimÊ czasie jej obecnoÊç jest ju˝ zb´dna. Niestety, bywa i tak, ˝e niektórzy doroÊli muszà
ucz´szczaç do przedszkola ze swymi dzieçmi nawet przez kilka tygodni.
Trzeba jednak pami´taç o tym, ˝e obecnoÊç rodziców jest k∏opotliwa dla nauczyciela, bo trudno mu prowadziç zaj´cia z dzieçmi. Na dodatek dzieci, których
rodzice ju˝ nie siedzà na zaj´ciach, zwyczajnie zazdroszczà innym i pytajà: Gdzie
moja mama?... Potem w szatni z wyrzutem zwracajà si´ do rodziców: Dlaczego
nie by∏aÊ ze mnà?... Mama Kasi by∏a, a ja p∏aka∏am...
Znacznie lepszy jest pomys∏ opisany wczeÊniej – organizowanie wspólnych
zabaw, zanim dziecko na dobre zacznie ucz´szczaç do przedszkola.
Gdy dzieci majà spaç w przedszkolu… Jak z∏agodziç dramaty?
Wiadomo, ˝e dzieci rozpaczajà szczególnie mocno, gdy majà iÊç spaç. Z badaƒ J. Lubowieckiej7 wynika, ˝e wszystkie dzieci êle znosi∏y koniecznoÊç le˝akowania, a oko∏o 40% badanych na widok le˝aków ostro protestowa∏o, p∏aka∏o,
pyta∏o o mam´, sprzeciwia∏o si´ poleceniom itp. Warto wi´c rozpatrzyç sytuacj´
le˝akowania od strony dzieci.

7
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Wieczorem, gdy dzieci w domu k∏adà si´ spaç, najbli˝si zajmujà si´ nimi
w specjalny sposób. Ustalony jest porzàdek czynnoÊci: rozebraç si´, umyç si´,
ubraç pid˝amk´ itp. Wszystko pod okiem bliskich, którzy pomogà, gdy pojawià
si´ k∏opoty. Chocia˝ w przedszkolu odbywa si´ to podobnie, ale jest to dla dziecka inna sytuacja, bo:
– ma po∏o˝yç si´ w miejscu silnie kojarzonym z utratà poczucia bezpieczeƒstwa;
– wszystko jest inne ni˝ w domu: zamiast ∏ó˝ka – le˝ak, wokó∏ inne przedmioty i sà dzieci, które te˝ protestujà;
– do snu k∏adzie je obca osoba, czyni to inaczej ni˝ w domu i nie poÊwi´ca
dziecku tyle uwagi, ile ono chce.
Dzieci s∏abo jeszcze pojmujà sta∏e nast´pstwo wydarzeƒ, dlatego wydaje si´
im, ˝e gdy zasnà, b´dzie koniec wszystkiego, tak˝e ich ˝ycia. Rozpaczliwie bronià si´ przed przy∏o˝eniem g∏ówki do poduszki, a potem czuwajà w napi´ciu, co
skutecznie blokuje zasypianie. Czuwajà, gdy˝ nie chcà przespaç chwili, gdy przyjdà po nich rodzice. Ma to zapewne zwiàzek z tym, ˝e dziecko w domu doznawa∏o cz´sto zawodu, bo rodzice nie spe∏niali danych mu obietnic – zapowiadali,
˝e gdzieÊ zabiorà i nie zabrali, zostawili dziecko „na chwil´” u sàsiadki, a przyszli
po kilku godzinach itd.
Nie bez znaczenia jest tak˝e to, ˝e dzieciom udzielajà si´ poglàdy rodziców,
którzy niech´tnie patrzà na le˝akowanie, ale z innego powodu – wypocz´te
dziecko nie chce w domu po∏o˝yç si´ wczeÊniej spaç. Dlatego rodzice wymuszajà w przedszkolu zniesienie le˝akowania. Jest to trudny problem i warto go
wyjaÊniç.
Wi´kszoÊç dzieci jest przyprowadzana do przedszkola wczeÊnie, nawet
o szóstej rano. Po kilku godzinach przebywania w sali zabaw dzieci sà ju˝ tak
zm´czone, ˝e dos∏ownie padajà i zasypiajà. Dla zdrowia dzieci trzeba zapewniç
im d∏u˝szy wypoczynek w ciszy i w wielu przedszkolach, w których nie ma le˝akowania, organizuje si´ zaciszne kàciki z kilkoma poduszkami. Dziecko mo˝e si´
tam schroniç i odpoczàç. Sprawdza si´ to w przedszkolach, w których grupy
dzieci sà mniej liczne i istniejà tam warunki do organizowania takich kàcików.
Trzeba tak˝e pami´taç, ˝e wypoczywanie nawet w najlepiej urzàdzonym kàciku
nie jest spokojnym snem tak potrzebnym dziecku.
Proponuj´ rozwa˝yç takie rozwiàzanie tego trudnego problemu8. Podczas zapisywania dziecka do przedszkola rodzice decydujà o tym, czy ma ono le˝akowaç, i najcz´Êciej nie ˝yczà sobie tego. Jednak w przedszkolu i tak organizuje si´
sal´ – sypialni´ dla wszystkich dzieci, które majà potrzeb´ snu. Sala jest atrakcyjna;

8

Sà to doÊwiadczenia przedszkola „Livena” w Szczecinie.
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cicho gra muzyka, a pani opowiada dzieciom baÊnie. We wrzeÊniu z tej sali korzystajà tylko nieliczne dzieci. Stopniowo liczba ch´tnych si´ zwi´ksza, oczywiÊcie za zgodà rodziców. Nie ma przymusu, nikt nie protestuje, bo nie ma ku temu powodu.
W tradycyjnie organizowanym przedszkolu tak˝e mo˝na z∏agodziç dzieci´cy
bunt przed zasypianiem. Wiadomo, jak wa˝nà rol´ odgrywajà zabawki – przytulanki. Ka˝de dziecko ma takà, która pomaga mu zasnàç w domu. Niech przyniesie do przedszkola swojà przytulank´ – ona doda mu otuchy w obcym miejscu
i pomo˝e zasnàç chocia˝ na chwil´.
Przed snem trzeba przebraç dziecko w pid˝amk´ i jest to dla niego trudny
moment, czasami trudniejszy ni˝ przy∏o˝enie g∏ówki do poduszki. Chodzi o to,
˝e przy rozbieraniu z koniecznoÊci narusza si´ stref´ intymnoÊci dziecka,
a w przedszkolu czyni to obca osoba. W pierwszym okresie pobytu dzieci
w przedszkolu mo˝na wi´c odstàpiç od przebierania do snu, wystarczy przykryç
dziecko kocykiem – b´dzie spokojniejsze i zaÊnie.
Ponadto zamiast dyrektywnego nakazu: Marysiu, k∏adê si´. Masz spaç..., lepiej
powiedzieç: Nie musisz spaç. Posiedê na le˝aku i odpocznij... Dziecko wtedy nie
protestuje, a ˝e jest zm´czone, za chwil´ po∏o˝y si´ i zaÊnie.

O kilku sposobach przygotowania dzieci do przebywania
w obcym miejscu pod opiekà osób trzecich
Trzeba o tym pomyÊleç, zanim dziecko pójdzie do przedszkola. Mo˝na wi´c
przedstawiç pomys∏y rodzicom w czasie, gdy zapisujà dziecko do przedszkola.
B´dà mogli z nich skorzystaç w ciàgu kilku miesi´cy dzielàcych ich od dnia,
w którym dziecko po raz pierwszy pójdzie do przedszkola.
Chodzi o stopniowe oswajanie dziecka z sytuacjami, gdy musi pozostaç
na chwil´ samo, w obcym miejscu. Pomo˝e w tym wizyta u znajomych: dziecko
bawi si´ samo lub z innymi dzieçmi, a doroÊli rozmawiajà w innym pomieszczeniu. Mo˝e to byç tak˝e spacer z sàsiadkà i zostawienie dziecka na chwil´ pod jej
opiekà. Dobrze jest te˝ zabieraç dziecko do sklepu na zakupy. Poprosiç, by stan´∏o z boku i poczeka∏o. ˚eby poczu∏o si´ pewniej, trzeba wr´czyç mu cokolwiek – koszyk, torb´ na zakupy, a potem powiedzieç: Poczekaj tu. Pilnuj koszyka,
a ja zrobi´ zakupy. B´dziesz mnie widzia∏... Kilka takich sytuacji wystarczy, aby
dziecko zrozumia∏o, ˝e nic z∏ego si´ nie dzieje w obcym miejscu, gdy doros∏y
na chwil´ si´ oddali.
Kiedy dziecko zaczyna dobrze znosiç krótkà nieobecnoÊç np. matki, która robi zakupy, warto to wykorzystaç. W wi´kszych domach handlowych sà pokoje
zabaw dla dzieci. Mo˝na tam zostawiç dziecko pod opiekà osoby doros∏ej
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na czas robienia zakupów. Jest tam mnóstwo zabawek. Pozostawienie dziecka
samego w takim pokoju zabaw nale˝y jednak stopniowaç:
– najpierw dziecko przebywa tam krótko, a matka (ojciec, babcia itp.) jest
w zasi´gu wzroku dziecka;
– potem dziecko jest tam d∏u˝ej, a osoba bliska oddala si´ i dziecko jej przez
chwil´ nie widzi;
– wreszcie dziecko jest tam tyle czasu, ile doros∏y potrzebuje na zrobienie zakupów.
W opisanych i podobnych sytuacjach nale˝y zadbaç o stopniowe oswajanie:
dziecko pozostaje pod opiekà obcej osoby najpierw przez chwil´, potem coraz
d∏u˝ej. Trzeba dok∏adnie wyjaÊniç dziecku, co je czeka, opowiedzieç, jak to b´dzie, i przyjÊç w obiecanym czasie. Po udanym pobycie pod opiekà osoby obcej
nale˝y koniecznie powiedzieç dziecku, jakie to by∏o wa˝ne i potrzebne, ˝e poczeka∏o, a˝ mama zrobi zakupy. Nale˝y te˝ okazaç radoÊç z tego, ˝e dziecko jest
dzielne.
Lepiej jest pod tym wzgl´dem dzieciom wiejskim. Ich najbli˝sze otoczenie
jest zdecydowanie obszerniejsze – obejmuje dom i podwórko. Dziecko cz´sto
przebywa na podwórku, bez wzrokowej ∏àcznoÊci z doros∏ym. Jednak i te dzieci majà k∏opoty adaptacyjne, gdy muszà przebywaç w obcym domu, w którym
na dodatek jest du˝o osób. One tak˝e prze˝ywajà stres.
Na zakoƒczenie omawiania tych problemów trzeba poÊwi´ciç troch´ uwagi
b∏´dom wychowawczym. Nieraz obserwowa∏am, jak rodzice straszyli dzieci: Pan
ci´ zabierze... Oddam ci´... Zostawi´ ci´ tu... Zobaczysz, co b´dzie... Efekt takiego
straszenia jest natychmiastowy – dziecko uspokaja si´ i grzecznie idzie dalej z doros∏ym. K∏opoty zacznà si´ jednak wówczas, gdy trzeba dziecko zostawiç
pod opiekà w obcym miejscu. Pami´tajàc tamte groêby, dziecko b´dzie si´ broniç z ca∏ych si∏, bo us∏yszane „obietnice” potraktowa∏o powa˝nie i zwyczajnie si´
boi. Niestety, bardzo trudno to naprawiç.
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Rozdzia∏ 2

W jaki sposób jest organizowany proces uczenia si´
starszych przedszkolaków w przedszkolu?
O co warto zadbaç i czego unikaç dla lepszych
efektów wychowania i kszta∏cenia?
O procesie uczenia si´1
Zaczn´ od przypomnienia, ˝e rezultatem uczenia si´ jest ka˝da stosunkowo trwa∏a zmiana w zachowaniu, w myÊlach i uczuciach jednostki – cz∏owieka
lub zwierz´cia – b´dàca rezultatem przesz∏ego doÊwiadczenia2. Z definicji tej
wynika, ˝e istotà uczenia si´ sà osobiste doÊwiadczenia. Stanowià one rodzaj budulca, z którego dzieci´cy umys∏ tworzy konstrukcje nazywane przez
psychologów reprezentacjami lub schematami umys∏owymi3, a przez peda-

Badania nad procesem uczenia si´ zosta∏y zapoczàtkowane wiele lat przed nastaniem minionego
stulecia. Od tego czasu powsta∏o wiele teorii wyjaÊniajàcych tajemnic´ kszta∏towania cz∏owieczego umys∏u pod wp∏ywem uczenia si´. Histori´ badaƒ nad uczeniem si´ wraz z prezentacjà podstawowych zagadnieƒ przedstawiajà: J. Linhard (Proces i struktura uczenia si´ ludzi, PWN, Warszawa 1972), Z. W∏odarski (Psychologia uczenia si´, tom 1 i 2, PWN, Warszawa 1998), I. Kurcz (Pami´ç, uczenie si´, j´zyk, PWN,
Warszawa 1992), J.R. Anderson (Uczenie si´ i pami´ç. Integracja zagadnieƒ, WSiP, Warszawa 1998),
M.H. Dembo (Stosowana psychologia wychowawcza, WSiP, Warszawa 1997), G. Mietzel (Wprowadzenie
do psychologii, podstawowe zagadnienia, Gdaƒskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdaƒsk 2002) i inni.
2
Por. R.J. Sternberg, Wprowadzenie do psychologii, WSiP, Warszawa 1999. W psychologii jest wiele
innych definicji uczenia si´, a ich cechà wspólnà jest ∏àczenie procesu uczenia si´ z osobistymi doÊwiadczeniami uczàcego si´ i zmianami, które w nim zachodzà pod wp∏ywem tych doÊwiadczeƒ. Na przyk∏ad M. Przetacznikowa (Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i m∏odzie˝y, PZWS, Warszawa 1973, s. 40)
przez uczenie si´ rozumie: Proces wytwarzania, przekszta∏cania i utrwalania tych czynnoÊci na pod∏o˝u doÊwiadczenia indywidualnego (jednostkowego) zdobytego przez cz∏owieka w toku funkcjonowania organizmu
pod wp∏ywem bodêców Êrodowiska zewn´trznego i aktywnoÊci podmiotu, a zatem podczas dzia∏ania i çwiczenia (wykonywania i przetwarzania czynnoÊci). Natomiast w pedagogice przyjmuje si´ definicj´ Cz. Kupisiewicza (Podstawy dydaktyki, WSiP, Warszawa 2005, s. 19): Uczenie si´ jest procesem nabywania przez
uczàcy si´ podmiot okreÊlonych wiadomoÊci, umiej´tnoÊci i nawyków, wp∏ywajàcych na jego zachowanie,
a koƒcowe wyniki tego procesu zale˝à w znacznej mierze od motywacji i aktywnoÊci.
3
To, co dziecko buduje w swoim umyÊle pod wp∏ywem uczenia si´, jest w psychologii rozmaicie nazywane i opisywane. Na przyk∏ad J.S. Bruner twierdzi, ˝e sà to reprezentacje, odpowiednio: enaktywne, ikoniczne i symboliczne (Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa 1974,
1
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gogów czynnoÊciami umys∏owymi, wiadomoÊciami, umiej´tnoÊciami i nawykami4.
Je˝eli doroÊli – rodzice, nauczyciele – chcà, aby dziecko czegoÊ si´ nauczy∏o,
muszà zorganizowaç sytuacj´ (najlepiej ciàg sytuacji), w której mo˝e ono zgromadziç odpowiednià porcj´ doÊwiadczeƒ. Majà to byç jednak dok∏adnie te doÊwiadczenia (budulec), które sà dziecku w danej chwili potrzebne do budowania
schematu. Osobistych doÊwiadczeƒ nie da si´ zastàpiç ani s∏ownymi wyjaÊnieniami, ani obrazkami. Niestety, tendencja do s∏ownych i obrazkowych wyjaÊnieƒ ma
miejsce tak˝e w wychowaniu przedszkolnym.
Proces uczenia si´ jest silnà ingerencjà w przebieg rozwoju dziecka.
Je˝eli jest przyjazny dziecku, intensywnie rozwija jego umys∏, ale gdy jest
êle organizowany, kszta∏tujà si´ mechanizmy obronne. Wówczas to, co
mia∏o prowadziç ku dobremu, zaczyna czyniç wiele z∏a dziecku i jego najbli˝szym. Na to niebezpieczeƒstwo zwróc´ uwag´, omawiajàc g∏ówne cechy procesu uczenia si´ organizowanego w ramach procesu wychowania5

cz´Êç 4 Procesy reprezentacji w dzieciƒstwie). J. Piaget pos∏uguje si´ poj´ciami schemat, struktura
poznawcza i wyjaÊnia, ˝e tworzà si´ one w umyÊle na drodze asymilacji i akomodacji oraz ich wzajemnej koordynacji, a tak˝e w wyniku równowa˝enia si´ struktur (Studia z psychologii dziecka,
PWN, Warszawa 1966 oraz Równowa˝enie struktur poznawczych, PWN, Warszawa 1981). Schematy umys∏owe bywajà te˝ opisywane jako skrypty, plany i tematy. Wi´cej informacji podaje K. Najder (Schematy poznawcze, w: Psychologia i poznanie, red. M. Materska i T. Tyszka, PWN, Warszawa 1992) i K. Stemplewska (Rozwój reprezentacji, w: Psychologia i poznanie, red. M. Materska
i T. Tyszka, PWN, Warszawa 1992), M. Przetacznik-Gierowska (Âwiat dziecka. AktywnoÊç – poznanie – Êrodowisko. Skrypt z psychologii rozwojowej, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Kraków 1993, s. 81 i dalsze) i inni.
4
Schematy i poj´cia s∏u˝à do porzàdkowania (kategoryzowania) Êwiata, do orientowania si´
w jego z∏o˝onoÊci, a tak˝e pomagajà rozumieç siebie i formu∏owaç w∏asne przemyÊlenia. Poj´cia
reprezentujà wiedz´ deklaratywnà typu Wiem, ˝e. Schematy s∏u˝à do ustalania, jak to si´ dzieje, co
nale˝y zrobiç, aby osiàgnàç cel; jest to wiedza proceduralna typu Wiem, jak i znaczeniowo bliska jest
umiej´tnoÊciom. OkreÊlenie „opanowaç umiej´tnoÊci” oznacza, ˝e dziecko potrafi na okreÊlonym
poziomie rozwiàzaç zadania, wykonaç polecenia umieszczone w swoim zeszycie çwiczeƒ itp. Natomiast sformu∏owanie „opanowaç wiadomoÊci” oznacza, ˝e uczeƒ potrafi na polecenie nauczyciela przedstawiç s∏ownie to, czego nauczy∏ si´ na lekcji i ze swojego podr´cznika albo ze wskazanych przez nauczyciela ksià˝ek, artyku∏ów itp.
5
Wed∏ug Cz. Kupisiewicza (Podstawy dydaktyki, WSiP, Warszawa 2005, s. 28), proces
wychowania mo˝na rozumieç szeroko i wówczas obejmuje si´ nim wszystkie wp∏ywy Êrodowiska
spo∏ecznego i przyrodniczego na cz∏owieka, a wi´c zarówno spontaniczne i okazjonalne, jak
i zamierzone i planowe oddzia∏ywania innych ludzi lub grup ludzkich, a tak˝e oddzia∏ywanie
przyrody i klimatu. Mo˝na te˝ traktowaç proces wychowania w´˝ej, jako dzia∏alnoÊç
zinstytucjonalizowanà, której celem jest ukszta∏towanie kierunkowych cech osobowoÊci, tzn.
okreÊlonych wartoÊci, przekonaƒ, postaw i zasad post´powania.
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i kszta∏cenia6 oraz wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci7 w warunkach przedszkola.

Jakie warunki muszà byç spe∏nione, aby proces uczenia si´ przynosi∏ oczekiwane rezultaty?
Najwa˝niejsze jest organizowanie uczenia si´ stosownie do potrzeb i mo˝liwoÊci rozwojowych dziecka. U˝yteczna jest tu koncepcja strefy najbli˝szego rozwoju L.S. Wygotskiego8. Mówiàc najogólniej, strefa najbli˝szego rozwoju stanowi
pewien umowny obszar stykajàcy si´ z osiàgni´tym przez dziecko poziomem rozwoju tu i teraz. Dolna granica tej strefy jest bowiem okreÊlona zakoƒczonymi ju˝
cyklami rozwoju. Mo˝na jà, zdaniem Wygotskiego9, ustaliç w klasycznym badaniu
testowym na podstawie zadaƒ (prób) samodzielnie rozwiàzanych przez dziecko,
jak to ma miejsce w tradycyjnej diagnozie, w której okreÊla si´ osiàgni´ty poziom
rozwoju poszczególnych zakresów dzieci´cego rozumowania.
Okazuje si´ jednak – i to jest szczególnie wa˝ne dla rozwa˝aƒ dotyczàcych
wychowania, kszta∏cenia i wspomagania rozwoju – ˝e dziecko mo˝e przekroczyç tak wyznaczony poziom swojego rozwoju. Trzeba jednak stworzyç ku temu odpowiednie warunki. Doros∏y powinien odpowiednio stymulowaç dziecko,
by mog∏o rozumowaç powy˝ej wyznaczonych granic10. Dzi´ki temu mo˝e ono

6
Kszta∏cenie jest z regu∏y rozpatrywane w powiàzaniu z procesem nauczania i uczenia si´.
Je˝eli proces ten zmierza do ukszta∏towania u dzieci okreÊlonych zainteresowaƒ i rozwini´cia
zdolnoÊci poznawczych – myÊlenia, wyobraêni, fantazji – a tak˝e wyrobienia po˝àdanych ze
spo∏ecznego punktu widzenia poglàdów i postaw, wówczas okreÊla si´ go mianem kszta∏cenia.
Por. Cz. Kupisiewicz, op. cit., s. 24.
7
Najkrócej mówiàc, wspomaganie rozwoju obejmuje dzia∏ania ratunkowe i naprawcze
podejmowane dla przyÊpieszenia lub skorygowania procesu rozwoju dla zapewnienia dziecku
lepszych szans realizowania swoich potrzeb ˝yciowych i edukacyjnych. Pe∏niejszà charakterystyk´
podaj´ w nast´pnym rozdziale.
8
Nie sposób tutaj precyzyjnie wyjaÊniç, czym jest strefa najbli˝szego rozwoju. Osoby
zainteresowane znajdà pe∏niejsze informacje w publikacjach L.S. Wygotskiego: Wybrane prace
psychologiczne (wyboru dokonali E. Flesznerowa i J. Fleszner, PWN, Warszawa 1971); MyÊlenie
i mowa (PWN, Warszawa 1986); Narz´dzie i znak w rozwoju dziecka (PWN, Warszawa 1978);
Wybrane prace psychologiczne II, dzieciƒstwo i dorastanie (red. A. Brzeziƒska i M. Marchow,
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznaƒ 2002).
9
L.S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne..., s. 542.
10
Chodzi o to, aby dziecko poczu∏o si´ pewniej i wiedzia∏o, czego si´ od niego oczekuje. Sk∏oni je to do korzystania z tych schematów umys∏owych, których dotàd nie stosowa∏o, gdy˝ sà jeszcze w koƒcowej fazie konstruowania. Wi´cej informacji mo˝na znaleêç w cytowanych wczeÊniej
publikacjach L.S. Wygotskiego. Sposoby okreÊlania strefy najbli˝szego rozwoju dla potrzeb
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– na przyk∏ad w badaniu testowym – rozwiàzaç jeszcze kilka trudniejszych zadaƒ
(prób). Zdaniem Wygotskiego11, ró˝nica pomi´dzy poziomem rozwiàzania zadaƒ
dost´pnych pod kierunkiem i przy pomocy doros∏ego a poziomem rozwiàzania zadaƒ
w samodzielnym dzia∏aniu okreÊla stref´ najbli˝szego rozwoju. Twierdzi on tak˝e, ˝e
wskaênikiem tej strefy jest porównanie wieku intelektualnego ustalonego w badaniu testowym z poziomem okreÊlonym z uwzgl´dnieniem zadaƒ rozwiàzanych
przez dziecko przy pomocy.
Strefa najbli˝szego rozwoju pozwala okreÊliç dynamik´ rozwoju dziecka.
Mieszczà si´ w niej bowiem zachowania, które – wed∏ug Wygotskiego12 – nie wyst´pujà jeszcze spontanicznie, lecz mo˝na je ju˝ wywo∏aç, gdy˝ istnieje odpowiednia gotowoÊç funkcjonalna uk∏adu nerwowego. Wynika z tego, ˝e zachowania intelektualne mieszczàce si´ w strefie najbli˝szego rozwoju sà regulowane przez
schematy poznawcze (struktury, reprezentacje), które dzieci´cy umys∏ akurat buduje i b´dzie stosowaç do poznawania rzeczywistoÊci i panowania nad nià.
Je˝eli doros∏y, organizujàc proces uczenia si´, ma na wzgl´dzie te schematy
poznawcze, to dziecko b´dzie mog∏o zgromadziç i uwewn´trzniaç (interioryzowaç) doÊwiadczenia (budulec) przydatne do ich dokoƒczenia. Dzi´ki temu dzieci´cy umys∏ szybciej dojrzewa. Strefa najbli˝szego rozwoju okreÊla wi´c szczególnà wra˝liwoÊç i podatnoÊç dziecka na uczenie si´.
Je˝eli doroÊli – rodzice, nauczyciele – potrafià zorganizowaç proces uczenia
si´ tak, aby mieÊci∏ si´ w strefie najbli˝szego rozwoju, mogà wówczas przyÊpieszyç tempo rozwoju i osiàgnàç wi´ksze efekty w wychowaniu i edukacji.
Uniknà tak˝e zadaƒ i sytuacji albo zbyt ∏atwych dla dziecka (wówczas powtarza ono to, co ju˝ potrafi), albo zbyt trudnych, przekraczajàcych dzieci´cà wydolnoÊç. W obu przypadkach marnuje si´ czas edukacyjny i dzieci´cà energi´.
Warto tak˝e pami´taç, ˝e strefa najbli˝szego rozwoju przesuwa si´ w toku rozwoju zgodnie z jego tempem: czasami wolno, czasami szybciej lub bardzo szybko.
Zale˝y to od faktu, czy gromadzone w procesie uczenia si´ doÊwiadczenia:
– sà dopasowane do strefy najbli˝szego rozwoju. Wówczas konstruowane
schematy intelektualne szybciej organizujà si´ i krzepnà. Gdy dziecko b´dzie si´
nimi swobodnie pos∏ugiwaç w codziennych sytuacjach, w strefie najbli˝szego
rozwoju b´dà si´ konstruowaç nast´pne schematy, charakterystyczne dla nast´pnego poziomu kompetencji;

wspomagania rozwoju dzieci podaje E. Gruszczyk-Kolczyƒska, Co to znaczy wspomagaç rozwój
umys∏owy dzieci niepe∏nosprawnych?, w: Cz∏owiek niepe∏nosprawny. SprawnoÊç w niepe∏nosprawnoÊci,
red. M. KoÊcielska i A. Aouil, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003.
11
L.S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne..., s. 356.
12
Tam˝e, s. 375.
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– rozmijajà si´ ze strefà najbli˝szego rozwoju, bo dziecko nie korzysta z nich.
Dzieje si´ tak, gdy proces uczenia si´ jest zbyt ∏atwy lub trudny.
Wynika z tego, ˝e dla przyÊpieszenia i kszta∏towania rozwoju umys∏owego dziecka trzeba dbaç o to, aby proces uczenia si´ organizowany przez doros∏ego by∏ maksymalnie dopasowany do strefy najbli˝szego rozwoju.
Niestety, samo dopasowanie procesu uczenia do strefy najbli˝szego rozwoju
nie wystarczy. Trzeba jeszcze uczyniç proces uczenia si´ przyjemnym, otulajàc go przyjemnymi uczuciami. Je˝eli tak si´ stanie, dziecko b´dzie traktowa∏o
uczenie si´ jako coÊ dobrego i mi∏ego. Taka emocjonalna ocena sprawi, ˝e b´dzie ch´tnie wspó∏pracowaç z doros∏ym w poznawaniu i w dzia∏aniu. Ch´tnie
tak˝e podejmie wysi∏ek, który towarzyszy uczeniu si´.
Alternatywà jest przymus i nakaz ze wszystkimi negatywnymi skutkami. Proces uczenia przyjmuje wówczas postaç tresury, której towarzyszy l´k. Dziecko,
które tego cz´sto doÊwiadcza, rozpoznaje proces uczenia si´ jako zagro˝enie
i rozpaczliwie si´ przed nim broni. Je˝eli trwa to d∏u˝ej, zachowania obronne
przybiorà form´ nawykowego reagowania. Dziecko protestuje i broni si´
przed wszystkim, co proponuje mu doros∏y. Widzia∏am dzieci, które zachowywa∏y si´ tak: Chcesz jab∏ko?... Nie!... Nie chcesz jab∏ka?... Nie!... A co chcesz?...
Nie chc´!!! Takie negatywne nastawienie niebywale utrudnia wychowanie i edukacj´. Niestety, bardzo trudno to zmieniç i przywróciç dziecku ufnoÊç w intencje doros∏ego.
Wa˝ne jest tak˝e, aby uczenie dzieci sprawia∏o doros∏emu przyjemnoÊç i satysfakcj´. Je˝eli poka˝e to minà, gestem, tonem g∏osu, wprost zarazi optymizmem dzieci. Nawet trudne zadania oka˝à si´ wówczas mo˝liwe do zrealizowania. Tak si´ dzieje, gdy proces uczenia si´ zostanie wpleciony w dzieci´cà
zabaw´, która anga˝uje jednoczeÊnie rozumowanie i emocje, pozwala dziecku
mieç wglàd w swoje mo˝liwoÊci twórcze z przyjemnym doÊwiadczaniem w∏asnego sprawstwa13. Oznacza to tak˝e koniecznoÊç zachowania umiaru – doros∏y nie mo˝e zbyt dyrektywnie kierowaç procesem uczenia si´ dzieci. Organizowanie procesu uczenia si´ dzieci nie polega przecie˝ na formu∏owaniu serii
poleceƒ, które dzieci majà wykonaç. Je˝eli tak si´ dzieje, dzieci szybko nudzà
si´ i protestujà14. Twórcza radoÊç towarzyszàca procesowi uczenia si´ to najlepszy prognostyk sukcesów wychowawczych i edukacyjnych. Warto o tym
pami´taç.

Metodyk´ tak organizowanego procesu uczenia si´ podajà J.H. Helm i L.G. Katz, Mali
badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2003.
14
PodkreÊlam ten problem pod wp∏ywem recenzji K. Lubomirskiej.
13
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Wychowanie, edukacja i wspomaganie rozwoju;
podobieƒstwa i ró˝nice
Zaczn´ od kwestii organizacyjnych. Wychowanie i edukacja mogà byç organizowane zarówno dla konkretnego dziecka – tak bywa w domu rodzinnym
– jak i dla grupy dzieci, jak to ma miejsce w przedszkolu i w szkole. Wspomaganie rozwoju dotyczy zawsze konkretnego dziecka i jest realizowane z regu∏y
na zaj´ciach indywidualnych. Proces uczenia si´ organizowany w ramach wspomagania rozwoju stanowi silnà ingerencj´ w przebieg rozwoju i dlatego musi byç
ÊciÊle powiàzany z diagnozà. Trzeba przecie˝ wiedzieç, w jakich zakresach ma
byç realizowana taka ingerencja, aby zapewniç dziecku szanse edukacyjne.
W wychowaniu oraz edukacji intensywnoÊç procesu uczenia si´ jest zdecydowanie mniejsza ni˝ przy wspomaganiu i korygowaniu rozwoju psychoruchowego dziecka.
Problem w tym, ˝e w trakcie procesu uczenia si´ i dziecko, i doros∏y zu˝ywajà mnóstwo energii. W porównaniu z doros∏ymi dzieci majà zdecydowanie mniej
si∏y i mo˝liwoÊci energetycznych. Bardziej kruche sà te˝ dzieci, które rozwijajà
si´ wolniej lub w nieprawid∏owy sposób. Gdy doroÊli organizujà dzieciom zbyt
intensywny proces uczenia si´, muszà si´ one broniç przed czymÊ, co staje si´
nieznoÊne i grozi katastrofà, bo przerasta ich wydolnoÊç.
Kolejna ró˝nica mi´dzy wychowaniem, edukacjà i wspomaganiem rozwoju
psychoruchowego dotyczy intencji i realizowanych celów, chocia˝ dostrzec tu
mo˝na tak˝e wiele podobieƒstw. Na poziomie wychowania przedszkolnego cele
wychowania i cele edukacyjne sà w du˝ej cz´Êci nieroz∏àczne.
Wychowujàc dziecko, doroÊli dà˝à do ukszta∏towania takich wzorców zachowaƒ
spo∏ecznych, które umo˝liwiajà dziecku zgodne i radosne funkcjonowanie w Êwiecie
rówieÊników i doros∏ych. Dbajà te˝ o to, aby dziecko potrafi∏o rozró˝niç dobro i z∏o
w swoim post´powaniu oraz w zachowaniach innych ludzi, a tak˝e by w rozumny
sposób stara∏o si´ dà˝yç ku lepszemu. Ponadto uczà dzieci, w jaki sposób mogà zaspokoiç swoje potrzeby ˝yciowe, nie czyniàc tego kosztem innych osób ani te˝ nie
dzia∏ajàc przeciw innym. W okresie przedszkolnym cele wychowania realizowane
w Êrodowisku rodzinnym i przedszkolnym uzupe∏niajà si´ i ∏àczà ze sobà.
Tak naszkicowane cele wychowania ∏àczà si´ z celami edukacyjnymi, chocia˝
te ostatnie okreÊla si´ zwykle przez treÊci kszta∏cenia, w których dominuje troska o kszta∏towanie po˝àdanych cech osobowoÊci oraz wiadomoÊci i umiej´tnoÊci przydatnych w codziennym ˝yciu i w dalszej edukacji. Je˝eli uda si´ to wszystko ukszta∏towaç w dzieci´cych g∏owach, dzieci sà coraz màdrzejsze, wi´cej
wiedzà i potrafià. Dzi´ki temu lepiej radzà sobie w ˝yciu i z wi´kszym powodzeniem korzystajà z dobrodziejstwa dalszej edukacji. W cz´Êci drugiej Programu dla
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starszych przedszkolaków najpierw sà podane i omówione cele wychowania
i kszta∏cenia, a potem rozpisane sà one na szczegó∏owe treÊci i uj´te sà w formie
hase∏. Pod ka˝dym has∏em podane sà komentarze metodyczne, które u∏atwià jego realizacj´. Dodam tu jeszcze, ˝e i treÊci kszta∏cenia, i komentarze metodyczne sà konstruowane wed∏ug zaleceƒ konstruktywizmu – doros∏y nie mo˝e bowiem odbyç drogi rozwojowej za dziecko. Zadaniem doros∏ego jest
organizowanie wychowania i kszta∏cenia w taki sposób, aby dziecko mog∏o konstruowaç swoje procesy intelektualne i emocjonalne. Doros∏y ma byç w tym
trudnym procesie osobà wspierajàcà, przyjaznym przewodnikiem15.
Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka podejmuje si´ z intencjà
zapewnienia dziecku mo˝liwoÊci lepszego zaspokojenia swoich potrzeb ˝yciowych oraz edukacyjnych. Chocia˝ tak rozumiane wspomaganie rozwoju jest potrzebne wszystkim dzieciom, to jednak podejmuje si´ je g∏ównie w ramach
wczesnej interwencji, a tak˝e dzia∏aƒ ratunkowych i obejmuje si´ nim dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Majàc to wszystko na uwadze i odró˝niajàc wychowanie i edukacj´ od procesu wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci, a jednoczeÊnie podkreÊlajàc koniecznoÊç intensyfikowania procesu uczenia si´, proponuj´ mówiç o:
intensywnym wspomaganiu rozwoju dziecka, gdy celem dzia∏alnoÊci pedagogicznej jest skorygowanie zaburzeƒ rozwojowych konkretnego dziecka.
Dzia∏alnoÊç ta z regu∏y prowadzona jest indywidualnie, wed∏ug programu
opracowanego stosownie do potrzeb i mo˝liwoÊci rozwojowych i edukacyjnych dziecka, przy zastosowaniu metod umo˝liwiajàcych intensyfikacj´ procesu uczenia si´;
wspieraniu rozwoju umys∏owego dzieci w edukacji, gdy celem dzia∏alnoÊci pedagogicznej jest przyÊpieszenie kszta∏towania tych czynnoÊci umys∏owych
(schematów, reprezentacji itp.), które sà potrzebne do opanowania wiadomoÊci i umiej´tnoÊci w szkole. Taka dzia∏alnoÊç mo˝e byç realizowana jednoczeÊnie dla wszystkich dzieci w grupie przedszkolnej, wed∏ug obranego modelu
rozwojowego, z zastosowaniem okreÊlonych metod.

Gdzie i kiedy organizowany jest w przedszkolu
proces wychowania i kszta∏cenia dzieci?
Przedszkole jest dla dzieci miejscem, w którym majà okazj´ do gromadzenia
doÊwiadczeƒ, od chwili gdy w szatni zdejmà kurtk´ i buty, a˝ do momentu, gdy
Taki sposób wychowywania i kszta∏cenia dzieci bywa te˝ okreÊlany regu∏à podmiotowego
traktowania dziecka.
15

42

pod opiekà doros∏ych opuszczà przedszkole. Mo˝na jednak wyró˝niç sytuacje,
w których dzieci uczà si´ wi´cej i skuteczniej. Sà to:
zabawy: a) zabawy spontaniczne i te sà realizowane w czasie, gdy dzieci mogà bawiç si´ wed∏ug w∏asnego uznania, b) zabawy dydaktyczne, gdy nauczyciel proponuje dzieciom zabaw´ i kieruje jej przebiegiem;
sytuacje nastawione na kszta∏towanie umiej´tnoÊci samoobs∏ugowych i porzàdkowych: ma to miejsce w czasie, gdy dzieci ubierajà si´ i rozbierajà, jedzà, sprzàtajà, pe∏nià dy˝ury w salach;
zaj´cia edukacyjne (zwane tak˝e dydaktycznymi): jest to czas wype∏niony zadaniami organizowanymi przez nauczyciela, w którym uczestniczà wszystkie
dzieci w grupie lub niektóre, wybrane z jakiegoÊ powodu;
wydarzenia, w których uczestniczà dzieci, typu: przedstawienie przedszkolne, przyjmowanie goÊci, np. z okazji Dnia Babci.
Doros∏ym z procesem uczenia si´ dzieci w przedszkolu kojarzà si´ zwykle zabawy dydaktyczne i zaj´cia edukacyjne, a w przypadku maluchów – opanowywanie czynnoÊci samoobs∏ugowych. Rzadko kto dostrzega, ˝e dzieci intensywnie uczà si´ tak˝e w zabawach spontanicznych i w sytuacjach
organizacyjno-porzàdkowych. OdnoÊnie do wydarzeƒ typu Dzieƒ Babci, uwa˝a
si´, ˝e proces uczenia si´ towarzyszy g∏ównie przygotowywaniu takich uroczystoÊci. Dzieci muszà si´ przecie˝ nauczyç wierszyków, piosenek, taƒców itp. Natomiast sama uroczystoÊç jest traktowana jako okazja do zaprezentowania tego,
co dzieci ju˝ potrafià. Wiele tu nieporozumieƒ i dlatego warto dok∏adniej omówiç ka˝dy z tych obszarów uczenia si´. Nim to nastàpi, warto skupiç si´ na sposobach kierowania procesem uczenia si´ dzieci.

O kierowaniu aktywnoÊcià dzieci´cà w procesie wychowania
i kszta∏cenia
Tak bowiem bywa, ˝e cenieni sà nauczyciele, u których dzieci „chodzà jak
w zegarku”: sà zdyscyplinowane i karnie wykonujà polecenia, a w trakcie zaj´ç
jest cisza i porzàdek. Takie efekty osiàga si´ zwykle przez dyrektywne organizowanie wychowania i kszta∏cenia. Problem w tym, ˝e zbytnia dyrektywnoÊç obraca si´ cz´sto przeciw dzieciom: t∏umi ich inicjatyw´, blokuje rozwój postawy
twórczej i, co gorsza, nie sprzyja kszta∏towaniu poczucia sprawstwa i niejako
zwalnia od odpowiedzialnoÊci za w∏asne czynnoÊci. Zbytnia dyrektywnoÊç niszczy u dzieci radoÊç uczenia si´, sprowadza bowiem ten proces do wykonywania
serii poleceƒ lub zadaƒ do wykonania.
Jak tego uniknàç? Doros∏y, tak˝e nauczyciel starszych przedszkolaków, musi
zdecydowaç, czy zale˝y mu na tym, aby wszystkie dzieci w grupie „chodzi∏y jak
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w zegarku” i podporzàdkowywa∏y si´ jego woli, czy wa˝niejsza jest twórcza aktywnoÊç dzieci, radoÊç zabawy i to, aby dzieci samodzielnie podejmowa∏y dzia∏ania zmierzajàce do obranych przez nie celów. Podmiotowe traktowanie dzieci
w wychowaniu i kszta∏ceniu jest o wiele trudniejsze. Trzeba bowiem:
– zamiast narzucaç dzieciom zadania do wykonywania, zapewniç im prawo
do wyboru zadania;
– zamiast dyrektywnych wskazówek: Macie to tak zrobiç, zapewniç dzieciom
mo˝liwoÊç szukania w∏asnych sposobów wykonania zadania;
– zamiast oceny: Dobrze, bo zrobi∏eÊ tak, jak pokaza∏em, pozwoliç dzieciom
na formu∏owanie w∏asnych ocen, na ile uda∏o si´ osiàgnàç obrany cel.
W podmiotowym traktowaniu dzieci doros∏y – nauczyciel jest przewodnikiem, osobà doradzajàcà i pomagajàcà przy samodzielnym podejmowaniu i realizowaniu zadaƒ. Jest to trudne, ale warto si´ nauczyç takiego stylu wychowywania i kszta∏cenia przedszkolaków. Z opracowaƒ metodycznych polecam metod´
projektu w edukacji elementarnej w opracowaniu J.H. Helm i L.G. Katz16. Kwestie te sà tak˝e omawiane w drugiej cz´Êci tego programu, w komentarzach metodycznych oraz w podstawach psychologicznych i pedagogicznych.

J.H. Helm, L.G. Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Wydawnictwa
CODN, Warszawa 2003. W ksià˝ce tej sà przedstawione za∏o˝enia metody, praktyczne rozwiàzania metodyczne oraz informacje o uzyskanych efektach wychowawczych i edukacyjnych.
16
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Dzieci´ce zabawy jako intensywny proces
uczenia si´. Zgubne skutki ograniczania czasu
zabawy i przeznaczania go na zaj´cia
dydaktyczne1
W psychologii rozwojowej i pedagogice przedszkolnej dzieci´ca zabawa2 zajmuje wiele miejsca. Przedstawia si´ tam rozmaite definicje, klasyfikacje i teorie
zabaw, a tak˝e omawia si´ miejsce dzieci´cej zabawy w ontogenezie. W rozdziale tym b´d´ rozpatrywaç zabaw´ inaczej – z punktu widzenia tego, jak dziecko
uczy si´ podczas zabawy. Jest wiele dowodów na to, ˝e w trakcie zabawy dziecko uczy si´ niebywale intensywnie3. Co wi´cej, w zabawie proces uczenia jest
najlepiej dopasowany do potrzeb rozwojowych dziecka, a zatem odgrywa niebywa∏à rol´ wspomagajàcà w kszta∏towaniu si´ procesów umys∏owych w dzieci´cych g∏owach. Dotyczy to g∏ównie zabawy spontanicznej.

Zabawy spontaniczne jako intensywny proces uczenia si´
W praktyce wychowania przedszkolnego mamy do czynienia z nast´pujàcà
sprzecznoÊcià: z jednej strony nauczyciele sà przekonani o znaczeniu zabawy
w rozwoju dziecka, z drugiej – spontanicznà zabaw´ traktujà jak swoisty wype∏niacz
1
W rozdziale tym wykorzystane sà fragmenty rozdzia∏u: O tym, jak intensywnie uczà si´ dzieci
w trakcie spontanicznie podejmowanych zabaw i zabaw tematycznych z publikacji: E. Gruszczyk-Kolczyƒska i E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków. Ksià˝ka dla
rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2005.
2
Charakterystyk´ dzieci´cych zabaw podajà: M. Przetacznik-Gierowska (Âwiat dziecka. AktywnoÊç – poznanie – Êrodowisko. Skrypt z psychologii rozwojowej, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Kraków 1993, s. 25–49, a tak˝e Zmiany rozwojowe aktywnoÊci i dzia∏alnoÊci cz∏owieka,
w: M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Psychologia rozwoju cz∏owieka. Zagadnienia ogólne,
PWN, tom 1, Warszawa 1996, s. 155–189), D.B. Elkonin (Psychologia zabawy, WSiP, Warszawa 1984), W.J. Dyner (Zabawy tematyczne w domu i w przedszkolu, Wydawnictwo „Ossolineum”,
Wroc∏aw–Warszawa–Kraków–Gdaƒsk–¸ódê 1983), W. Okoƒ (Zabawa a rzeczywistoÊç, WSiP,
Warszawa 1987) i inni.
3
Nie jest to w psychologii problem nowy. Wielu psychologów – na przyk∏ad J. Piaget, J.S. Bruner
– w taki w∏aÊnie sposób analizujà dzieci´cà zabaw´. Szczegó∏owe informacje podaje M. Przetacznik-Gierowska, przedstawiajàc nowe poglàdy na zabawy dzieci w cytowanych wczeÊniej publikacjach.
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czasu. Dzieci mogà bowiem bawiç si´ wed∏ug w∏asnych potrzeb i stosownie
do realnych warunków:
– rano, a˝ do Êniadania: w tym czasie nie sposób organizowaç zaj´ç, poniewa˝ nie ma jeszcze wszystkich dzieci;
– gdy wyjdà do ogrodu i gdy nauczyciel nie organizuje dzieciom innych „wa˝niejszych” zaj´ç;
– po skoƒczonych nieco wczeÊniej zaj´ciach dydaktycznych, gdy zosta∏o troch´ czasu do obiadu;
– po po∏udniu, bo nauczyciel zrealizowa∏ ju˝ zaplanowane zaj´cia dydaktyczne, a rodzice jeszcze nie odebrali dzieci.
Z takiego usytuowania zabawy spontanicznej w rytmie przedszkolnego dnia
wynika, ˝e jest ona niedoceniona, a nawet lekcewa˝ona. Na ten fakt wskazuje
tak˝e obserwacja nauczycieli, gdy zezwolà dzieciom bawiç si´ w co chcà i jak
chcà. Zajmujà si´ wówczas ró˝nymi „wa˝nymi” sprawami: przygotowujà pomoce do nast´pnych zaj´ç, prowadzà çwiczenie stymulujàce z jednym dzieckiem,
sprzàtajà itp. Bywa, ˝e siadajà obok bawiàcych si´ dzieci i na przyk∏ad pomagajà
im uk∏adaç puzzle, bo sà przekonani o ich wartoÊci edukacyjnej.
O tym, ˝e zabawa spontaniczna nie jest specjalnie ceniona, Êwiadczy tak˝e to,
˝e nazywa si´ jà tak˝e zabawà dowolnà. OkreÊlenie to sugeruje, ˝e niewa˝ne
jest, w co dzieci si´ bawià, byleby tylko nie przeszkadza∏y, zbytnio nie ha∏asowa∏y
i nie wyrzàdza∏y sobie krzywdy. O takim traktowaniu tych zabaw Êwiadczy tak˝e
fakt, ˝e nauczyciele i rodzice sà sk∏onni w ka˝dym momencie przerwaç dziecku zabaw´, je˝eli chcà, ˝eby wykona∏o jakàÊ czynnoÊç, nawet niekoniecznie wa˝nà.
Od wielu lat bardzo dok∏adnie przyglàdam si´ dzieciom w czasie, gdy mogà
bawiç si´ spontanicznie. Analizuj´4 wykonywane przez dziecko czynnoÊci, zaanga˝owanie w zabaw´, jej przebieg i dramaturgi´. Z analiz tych wynika, ˝e dzieci
podejmujà zabawy z motywacji wewn´trznej, a bawiàc si´ – intensywnie si´
uczà. Nie ma tutaj mowy o czymÊ przypadkowym, dowolnym.
Dziecko podejmuje zabaw´ po to, aby zgromadziç maksymalnie du˝o doÊwiadczeƒ potrzebnych mu tu i teraz do budowania okreÊlonych schematów

4
Podstawà by∏y badania realizowane przez studentów w ramach prac magisterskich (lata
akademickie 2001/2002 i 2002/2004) pod kierunkiem E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej. Badania
prowadzono na zasadzie studium przypadku. Ka˝demu badanemu dziecku zapewniono miejsce
i przedmioty potrzebne do zabawy. Zapraszano dziecko do zabawy, a potem obserwowano
i analizowano jego zachowania. Interesowa∏ nas tak˝e czas zabawy i to, w jaki sposób mo˝na jà
przed∏u˝yç, aby nie przerodzi∏a si´ w zadanie do wykonania. Okaza∏o si´, ˝e efekt wyd∏u˝enia
czasu spontanicznej zabawy mo˝na uzyskaç, podziwiajàc efekt zabawy i podajàc nast´pne
przedmioty do zabawy.
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poznawczych, z potrzeby oswajania si´ z trudnymi sytuacjami ˝yciowymi i w celu doskonalenia umiej´tnoÊci koniecznych do radzenia sobie, gdy zajdzie taka potrzeba. Oto przyk∏ady potwierdzajàce, ˝e tak naprawd´ jest.
Ka˝dego roku przeprowadzamy zaj´cia, które majà pomóc dzieciom zrozumieç sens wymiany w sytuacji kupna i sprzeda˝y. Zaczynamy od zabawy Âwi´to
lalek i pajacyków5. Dzieci chcà ka˝dà zabawk´ obdarowaç kwiatami. Na straganach sà kwiaty (kolorowe p∏ytki) i ka˝de dziecko mo˝e dostaç jeden kwiatek,
wymieniajàc go za jednà fasolk´ (pienià˝ek). Dzieci otrzymujà po kilka fasolek,
˝eby mog∏y je wymieniç na kwiatki i zrobiç z nich okaza∏y bukiet. Pod koniec zabawy liczà kwiaty i uk∏adajà z nich bukiet, ˝eby lalce i pajacykowi by∏o weso∏o
w dniu ich Êwi´ta.
Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e w trakcie takiej zabawy dzieci majà wiele okazji
do zrozumienia sensu wymiany jeden do jednego. Jednak dla wielu dzieci doÊwiadczeƒ tego typu jest za ma∏o i „modne” stajà si´ zabawy w kupowanie.
Po kilku dniach „moda” ta wygasa, ale pojawia si´ w nast´pnym roku po zorganizowaniu zabawy Âwi´to pluszowego misia6. Dzieci sà ju˝ starsze i dlatego sytuacja kupna i sprzeda˝y jest bardziej z∏o˝ona: trzy pienià˝ki (fasolki) za jeden
przedmiot, pi´ç pienià˝ków za inny przedmiot itd. I znowu okazuje si´, ˝e dla
wielu dzieci doÊwiadczeƒ tego typu jest za ma∏o. Dlatego równolegle „modne”
sà u naszych dzieci zabawy w „kupno i sprzeda˝”.
Z naszych obserwacji wynika jednoznacznie, ˝e zabawami, które dzieci rozpoczynajà spontanicznie, nie rzàdzi dowolnoÊç. Dzieciom nie jest oboj´tne w co
i jak si´ bawià. Podstawowe znaczenie majà aktualne potrzeby rozwoju umys∏owego. One bowiem sprawiajà, ˝e dziecko:
– rozpoczyna danà zabaw´ i organizuje jà w taki sposób, aby zgromadziç
mo˝liwie du˝o doÊwiadczeƒ przydatnych do kszta∏towania w swoim umyÊle budujàcych si´ schematów intelektualnych;
– w swojej zabawie u˝ywa dost´pnych przedmiotów i nadaje im takie umowne znaczenie, aby gromadzone doÊwiadczenia dok∏adnie pasowa∏y do budowanego schematu;
– jest zainteresowane zabawà i powtarza jà, a˝ dany schemat zostanie zbudowany, a gdy to si´ ju˝ stanie, zaczyna interesowaç si´ innà zabawà.

Scenariusz tych zaj´ç znajduje si´ w cytowanej ju˝ publikacji: E. Gruszczyk-Kolczyƒska
i E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s. 228–230.
6
Scenariusz Âwi´to pluszowego misia znajduje si´ w publikacji: E. Gruszczyk-Kolczyƒska,
E. Zieliƒska, Dzieci´ca matematyka. Metodyka i scenariusze zaj´ç z szeÊciolatkami w przedszkolu,
w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000, s. 91–94.
5
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WyjaÊniajàc to, przypomn´ jednà z podstawowych cech rozwoju umys∏owego
– schematy poznawcze budujà si´ w umyÊle dziecka w ustalonej kolejnoÊci, na przyk∏ad wed∏ug porzàdku okreÊlonego przez J. Piageta7. Do ich zbudowania potrzebne sà dok∏adnie okreÊlone doÊwiadczenia, które dziecko musi zgromadziç osobiÊcie. Z tej wewn´trznej potrzeby dziecko podejmuje zabaw´; jest ona przecie˝ jego
g∏ównà formà aktywnoÊci. DoÊwiadczeƒ zgromadzonych w trakcie jednej zabawy
jest zwykle za ma∏o i dlatego dziecko bawi si´ w to samo wiele razy. Jednak w kolejnych zabawach z takiej serii dziecko stopniowo zmienia przebieg zabawy:
– zwi´ksza liczb´ przedmiotów i nadaje im inny sens: dzi´ki temu zabawa
i gromadzone w niej doÊwiadczenia sà coraz bogatsze;
– wyd∏u˝a czas zabawy, bo mo˝e wówczas zgromadziç wi´kszà liczb´ doÊwiadczeƒ.
˚eby zgromadzone doÊwiadczenia mog∏y byç spo˝ytkowane do budowania
schematów umys∏owych, muszà zostaç uwewn´trznione. Dlatego dziecko, bawiàc si´, nazywa to, co robi (mówi g∏oÊno samo do siebie). Pomaga to w nadawaniu intelektualnego znaczenia gromadzonym doÊwiadczeniom oraz w ich
uwewn´trznieniu.
Mo˝na si´ o tym przekonaç, obserwujàc i analizujàc zabawy ma∏ych i starszych dzieci. Gdy dwulatek buduje w swojej g∏ówce schemat poznawczy cz´Êç
– ca∏oÊç (z cz´Êci mo˝na z∏o˝yç ca∏oÊç, potem t´ ca∏oÊç mo˝na roz∏o˝yç na cz´Êci i ponownie z∏o˝yç ca∏oÊç), uwielbia budowaç wie˝e z klocków. Ustawia klocek na klocku, a na nim jeszcze jeden klocek i ma ca∏oÊç – wie˝´ z klocków. Je˝eli zechce do∏o˝yç jeszcze jeden klocek, nast´puje katastrofa. Dziecko widzi,
jak ca∏oÊç (wie˝a) rozpada si´ na cz´Êci. Jest to fascynujàce i dziecko chce tego
typu zmian doÊwiadczyç wiele razy, dlatego z rozsypanych klocków (cz´Êci) ponownie buduje wie˝´ (nowà ca∏oÊç) i znowu nast´puje katastrofa, ca∏oÊç rozpada si´ na cz´Êci. I tak dalej, wiele razy.
O tym, ˝e doÊwiadczenia gromadzone w takiej zabawie sà wa˝ne dla dziecka, Êwiadczy jego zaanga˝owanie: poch∏oni´te budowaniem ca∏oÊci, Êmieje si´
przy ka˝dej katastrofie i szybko z radoÊcià tworzy nowà wie˝´. Jest to niewàtpliwie intensywny proces uczenia si´. Je˝eli taka zabawa trwa d∏u˝ej, mo˝na dostrzec wzrost precyzji wykonywanych czynnoÊci (nabieranie wprawy). Dziecku

Charakterystyk´ modelu rozwoju intelektualnego w opracowaniu J. Piageta mo˝na znaleêç
w nast´pujàcych publikacjach: J. Piaget, Studia z psychologii dziecka, PWN, Warszawa 1966; J. Piaget, B. Inhelder, Psychologia dziecka, Wydawnictwo Siedmioróg, Wroc∏aw 1993; R. Vasta, M.M. Haith, S.A. Miller, Psychologia dziecka, WSiP, Warszawa 1995, rozdzia∏ 8; M. Przetacznik-Gierowska,
G. Makie∏∏o-Jar˝a, Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dzieci´cego, WSiP, Warszawa 1985,
s. 68–73; A. Jurkowski, Ontogeneza mowy i myÊlenia, WSiP, Warszawa 1975, s. 20–48.
7

48

udaje si´ zbudowaç wie˝´ wy˝szà, z wi´kszej liczby klocków. Oznacza to, ˝e potrafi ono swoimi myÊlami objàç coraz wi´cej cz´Êci, które dajà si´ po∏àczyç w ca∏oÊç typu: jeden na drugim.
Kiedy dziecko zbuduje w swoim umyÊle taki schemat, przestaje je fascynowaç budowanie wie˝y. Zaczyna si´ wówczas interesowaç na przyk∏ad budowà
gara˝y, gdy˝ dà˝y do rozszerzenia schematu – mo˝na dwie ca∏oÊci jednà
na drugiej po∏àczyç tak, aby mieç innà ca∏oÊç. Budowanie gara˝y dostarcza
dziecku doÊwiadczeƒ do stworzenia takiego w∏aÊnie schematu. Kiedy ten schemat zostanie zbudowany, budowanie gara˝y nie b´dzie ju˝ tak fascynujàce.
Dziecko zacznie budowaç coÊ bardziej z∏o˝onego, ale zawsze b´dà to czynnoÊci
zabawowe motywowane wewn´trznie, zgodnie z potrzebami kolejnego schematu tworzonego w umyÊle, oczywiÊcie na wy˝szym poziomie rozwoju intelektualnego dziecka.
Z analizy zabaw spontanicznie podejmowanych przez dzieci wynika jeszcze
jedno wa˝ne spostrze˝enie:
– niektóre dzieci bawià si´ w to samo wielokrotnie: bywa, ˝e fascynacja danà zabawà trwa tydzieƒ i d∏u˝ej, a w kolejnych wersjach tej zabawy dziecko
wzbogaca jej przebieg i wyd∏u˝a czas zabawy;
– inne dzieci bawià si´ w to samo tylko kilka razy (ka˝da nast´pna zabawa
w danej serii jest tak˝e bogatsza) i rozpoczyna nowà seri´ zabaw.
Ma to zapewne zwiàzek z indywidualnà efektywnoÊcià uczenia si´. Dzieci
ró˝nià si´ bowiem tak˝e liczbà doÊwiadczeƒ, których potrzebujà dla zbudowania danego schematu w swoim umyÊle8. Jednym wystarcza kilka porcji doÊwiadczeƒ i ju˝ schemat jest na tyle gotowy, ˝e mo˝na si´ nim pos∏ugiwaç w codziennych sytuacjach. Sà jednak dzieci, które podobnych porcji muszà zgromadziç
o wiele wi´cej. Zapewne te dzieci chcà si´ bawiç w to samo wielokrotnie
i przez d∏u˝szy czas. Skracanie czasu, w którym dzieci mogà si´ bawiç w co chcà
i jak chcà, k∏adzie si´ wi´c cieniem na rozwoju umys∏owym tych dzieci.
Je˝eli doros∏emu – nauczycielowi, rodzicom – zale˝y na tym, aby dziecko si´
pi´knie rozwija∏o, powinien zrobiç wszystko, aby bawi∏o si´ mo˝liwie d∏ugo – im
d∏u˝ej, tym lepiej. Uda si´ to wówczas, gdy doros∏y pochyli si´ nad bawiàcym si´

8
Problem podatnoÊci dzieci na uczenie si´, w tym tak˝e charakterystyk´ ró˝nic indywidualnych
wyst´pujàcych w tym zakresie, omawia Z.I. Ka∏mykowa, Produktiwnoje myszlenije kak osnowa obuczajemosti, Moskwa 1981. PodatnoÊç na uczenie si´ mo˝na ustaliç na przyk∏ad przez liczb´ powtórzeƒ potrzebnà dziecku do opanowania schematu czynnoÊci. O zakresie ró˝nic indywidualnych
Êwiadczà takie na przyk∏ad ustalenia Z.I. Ka∏mykowej – w grupie siedmiolatków jednym dzieciom
wystarczà trzy, cztery powtórzenia i ju˝ potrafià wykonaç zadanie, podczas gdy inne potrzebujà
dwanaÊcie i wi´cej takich powtórzeƒ, aby wykonaç to samo zadanie.
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dzieckiem, obdarzy je uwagà i spyta, w co si´ bawi, a potem pochwali. Dla przed∏u˝enia czasu zabawy trzeba dziecku podsunàç kilka nowych przedmiotów pasujàcych do zabawy. Zar´czam, ˝e dziecko b´dzie si´ teraz bawiç o wiele d∏u˝ej. I o to w∏aÊnie chodzi.
Z przedstawionych ustaleƒ wynika, ˝e nie sposób przeceniç roli zabaw podejmowanych przez dzieci spontanicznie. Nie chc´ przez to powiedzieç, ˝e zabawy dzieci w co chcà i jak chcà mogà zastàpiç w przedszkolu inne formy
uczenia si´. Trzeba jednak zachowaç rozsàdne proporcje w organizacji dzieci´cego dnia i przeznaczyç w domu i w przedszkolu odpowiednio du˝o czasu na to,
aby dzieci mog∏y si´ bawiç w co chcà i jak chcà.

Zabawy tematyczne jako intensywny proces uczenia si´
Zabawy sà dla dzieci sposobem oswajania si´ z trudnymi sytuacjami i kszta∏towania wa˝nych umiej´tnoÊci. Ma to miejsce w trakcie zabaw tematycznych9. Na przyk∏ad choroba, podj´cie nauki szkolnej, podró˝e to trudne sytuacje, których dzieci
w ˝aden sposób nie mogà uniknàç. Nic wi´c dziwnego, ˝e chcà jak najszybciej zostaç ekspertami10, dlatego tak ch´tnie bawià si´ „w choroby i leczenie”, „w szko∏´”,
„w podró˝e” itp.
Podejmowanie tego typu zabaw ma bezpoÊredni zwiàzek z tym, czego dzieci doznajà i co prze˝ywajà. Mo˝na si´ o tym przekonaç, analizujàc zabawy „w choroby
i leczenie”. Kiedy dzieci sà zdrowe, rzadko inicjujà takie zabawy, ale na przyk∏ad
w trakcie epidemii grypy zabawy „w choroby i leczenie” z dnia na dzieƒ stajà si´
atrakcyjniejsze.
Przypominamy, ˝e pe∏nà charakterystyk´ zabaw tematycznych podaje W. Dyner, Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu, Wydawnictwo „Ossolineum”, Wroc∏aw–Warszawa–Kraków–Gdaƒsk–¸ódê 1983.
10
Dzieci ujmujà sytuacje lub zdarzenia, w których uczestniczà, jako z∏o˝one i dynamiczne ca∏oÊci zwane przez psychologów schematami, strukturami, skryptami. Chcàc zrozumieç ich sens,
tworzà uporzàdkowanà sekwencj´ czynnoÊci (obejmujàcà tak˝e przedmioty i osoby), zmierzajàcà do jakiegoÊ celu lub grupujàcà si´ wokó∏ czegoÊ wa˝nego. Takie dynamiczne struktury (oparte na uprzednim doÊwiadczeniu) tworzà wiedz´ dziecka o tym, co je otacza, i pomagajà mu coraz lepiej funkcjonowaç w swoim otoczeniu. Wi´cej informacji podajà M. Przetacznik-Gierowska
(Âwiat dziecka..., s. 79–83), K. Stemplewska (Rozwój reprezentacji, w: Psychologia i poznanie,
red. M. Materska, T. Tyszka, PWN, Warszawa 1992), K. Najder (Schematy poznawcze, w: Psychologia i poznanie, red. M. Materska, T. Tyszka, PWN, Warszawa 1992), E. Gruszczyk-Kolczyƒska
i E. Zieliƒska (Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupienia uwagi i zapami´tywania. Uwarunkowania
psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka, WSiP, Warszawa 2005, s. 71–86).
9
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Podobnie jest po przebytej chorobie i po leczeniu w szpitalu. Dzieci, które tego
doÊwiadczy∏y, w ka˝dej wolnej chwili leczà swoje zabawki. Zabawy „w choroby i leczenie” tych dzieci sà bogatsze, a ich dramaturgia oddaje to, czego dzieci wczeÊniej
doÊwiadczy∏y. Dzieci chcà oswoiç si´ z chorobà i mo˝liwie dobrze przygotowaç si´
do nast´pnego takiego ˝yciowego kataklizmu.
Przed i po wakacjach dzieci o wiele cz´Êciej podejmujà zabawy „w podró˝e”.
Pakujà przedmioty do pude∏ – walizek, na niby wk∏adajà lalki do samochodów
i jadà gdzieÊ daleko. Obserwujàc takie zabawy, mo˝na zauwa˝yç, ˝e dzieci starajà si´ zdobyç mo˝liwie du˝o doÊwiadczeƒ potrzebnych do zbudowania schematu „nie obawiam si´ podró˝y, bo potrafi´ sobie w niej daç rad´”. Podró˝ obfituje bowiem w niespodzianki i trudne sytuacje.
Zabawa „w szko∏´” fascynuje szeÊciolatki wiosnà i wczesnym latem, poniewa˝
jesienià majà podjàç nauk´ w pierwszej klasie. Na niby usadzajà swoje zabawki
w ∏awkach, a same odgrywajà rol´ nauczyciela. Im dziecko wi´cej wie o zwyczajach szkolnych, tym jego zabawy „w szko∏´” sà bardziej realistyczne. Interesujàce
jest to, ˝e bawiàc si´ „w szko∏´”, chcà odgrywaç rol´ nauczyciela. Nie chodzi im
jednak tylko o wiodàcà rol´ w tej zabawie. Z przebiegu zabawy wynika, ˝e dzieci chcà wiedzieç, co je czeka ze strony nauczyciela, i pragnà nauczyç si´ spe∏niaç
jego oczekiwania. W miar´ gromadzenia informacji o szkole kolejne zabawy z tej
serii sà bogatsze i lepiej oddajà typowe sytuacje szkolne. Oznacza to, ˝e bawiàce
si´ dziecko jest coraz lepiej przygotowane do odgrywania roli ma∏ego ucznia.
Z powy˝szych ustaleƒ wynikajà wa˝ne wnioski dotyczàce zabaw tematycznych realizowanych przez dzieci w przedszkolu i w domu, a mianowicie dzieci:
– podejmujà zabaw´ tematycznà z wewn´trznej potrzeby oswojenia si´ z sytuacjà trudnà i jednoczeÊnie wa˝nà: chcà byç dobrze do niej przygotowane, gdy
zdarzy si´ ponownie;
– dà˝à do tego, aby dramaturgia zabawy tematycznej by∏a maksymalnie podobna do aktualnie wa˝nej sytuacji ˝yciowej: dotyczy to postaci, sekwencji realizowanych czynnoÊci, wypowiadanych komunikatów i u˝ywanych przedmiotów;
– wykonujà czynnoÊci w zabawie tematycznej w takim porzàdku jak w sytuacjach ˝yciowych (dotyczy to tak˝e wypowiadanych kwestii), gdy˝ pomaga im to
lepiej zrozumieç sens odtwarzanej sytuacji ˝yciowej i opanowaç regu∏y dzia∏ania;
– nadajà przedmiotom umowny sens (zwyczajny patyk raz pe∏ni funkcj´ termometru, innym razem jest u˝ywany do pokazywania czegoÊ na tablicy itp.), aby
zabawa tematyczna by∏a maksymalnie realistyczna;
– realizujà seri´ zabaw i ka˝dà nast´pnà starajà si´ wzbogaciç o elementy,
o które w mi´dzyczasie wzbogaci∏a si´ dzieci´ca wiedza dotyczàca sytuacji ˝yciowej stanowiàcej kanw´ zabawy;
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– gdy czujà si´ ju˝ ekspertami w dziedzinie odtwarzanej w zabawie, tracà zainteresowanie danà zabawà i podejmujà nowà, stosownie do swoich obecnych
potrzeb.
Zabawy tematyczne sà wi´c intensywnym procesem uczenia si´ i dlatego
odgrywajà wa˝nà rol´ w procesie kszta∏towania dzieci´cej wiedzy i umiej´tnoÊci. Dzieci majà wi´c bawiç si´ mo˝liwie cz´sto, a zadaniem doros∏ych, tak˝e
nauczyciela, jest sk∏anianie ich do przed∏u˝ania czasu trwania zabawy i wzbogacania jej.
Nie jest to trudne, gdy˝ wystarczy màdrà rozmowà zach´ciç dzieci do zabawy i pomóc im zgromadziç w∏aÊciwe rekwizyty. Gdy ju˝ si´ bawià, trzeba obdarzyç je uwagà, aby nadaç zabawie specjalne znaczenie. Przed nast´pnà zabawà
(z danej serii) warto tak˝e zadbaç, aby wzbogaciç wiedz´ dzieci o sytuacji ˝yciowej, która jest odtwarzana w zabawie. Dzi´ki temu w nowej wersji zabawy dzieci b´dà uczy∏y si´ wi´cej i lepiej.
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Rozdzia∏ 4

Kiedy zaj´cia organizowane przez nauczyciela
sà dla dzieci zabawami, a kiedy przeradzajà si´
w zadania do wykonania i co z tego wynika?1

Nauczyciele przekonani o wartoÊci edukacyjnej zabaw tematycznych dbajà
o to, aby w przedszkolu by∏o ich sporo. Jednak z obserwacji i analizy czynnoÊci
nauczycieli oraz dzieci w trakcie takich zabaw wynika cz´sto coÊ odmiennego.
Bywa, ˝e to, co nauczyciele organizujà dla dzieci w przedszkolu jako zabaw´, ma
charakter sytuacji zadaniowych. Na przyk∏ad:
– nauczyciel pyta dzieci: Czy chcecie si´ bawiç klockami?
– nast´pnie mówi: Prosz´ wyjàç z pude∏ka czerwone klocki;
– dzieci ochoczo wype∏niajà polecenie i oczekujà zezwolenia na zabaw´;
– wbrew ich oczekiwaniom, nauczyciel poleca: Policzcie, ile jest klocków...
Odsuƒcie dwa. Powiedzcie, ile zosta∏o?
Inny przyk∏ad. Nauczyciel zaprasza dzieci na Êrodek sali, ustawia je w kole
i zapowiada: B´dziemy si´ teraz bawiç. Nast´pnie poleca: Lewa noga do przodu...
Wróç... Prawa noga do przodu... Wróç... KlaÊnij. To mi dopiero zabawa! Jest to
przecie˝ fragment dyrektywnie prowadzonej nauki taƒca!
Problem w tym, ˝e ma∏o kto dostrzega sprzecznoÊç: inne sà intencje nauczyciela, inne oczekiwania dzieci. Nauczyciel nazywa zabawà seri´ zadaƒ, które
dzieci majà wykonaç, bo ma nadziej´, ˝e z wi´kszym entuzjazmem wykonajà polecenia. Dzieci sà zaskoczone – oczekujà zabawy, a majà wykonywaç zadanie.
Ka˝dy inteligentny przedszkolak doskonale wie, jak ma zachowywaç si´ w zabawie, a co ma robiç w zadaniu do wykonania. Dzieci czujà si´ zawiedzione w swoich oczekiwaniach. Nieporozumienia tego typu przeszkadzajà im w orientowaniu si´, czego oczekujà od nich doroÊli. Dzieci protestujà i sprawiajà k∏opoty
wychowawcze.
Na tym nieporozumienia si´ nie koƒczà. Inaczej przebiega proces uczenia si´
w sytuacji zadaniowej typu: zrób tak..., wykonaj to, inaczej podczas spontanicznej
W rozdziale tym zosta∏y wykorzystane fragmenty publikacji: E. Gruszczyk-Kolczyƒska
i E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków...
1
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lub tematycznej zabawy. Nie chc´ przez to powiedzieç, ˝e proces uczenia w sytuacjach zadaniowych jest gorszy. Pewne umiej´tnoÊci lepiej kszta∏tujà si´ w sytuacjach zadaniowych ni˝ w zabawach.
W sytuacjach zadaniowych dzieci majà wykonaç mo˝liwie dok∏adnie polecenia nauczyciela, naÊladowaç jego czynnoÊci, a potem doskonaliç je przez powtarzanie. Natomiast zabawa sprzyja uczeniu si´ przez wglàd, tak jak to przedstawi∏am wczeÊniej. Nie mo˝na tego myliç, je˝eli chce si´ skutecznie wychowywaç
i kszta∏ciç dzieci. Warto wi´c zastanowiç si´ nad tym, w jaki sposób organizowaç
zabawy tak, aby nie przekszta∏ci∏y si´ w seri´ zadaƒ do wykonania. Jest to trudny problem ze wzgl´du na bogactwo zabaw typowych dla wieku przedszkolnego. Na dodatek niektóre sytuacje zadaniowe mogà przemieniç si´ w zabaw´, je˝eli sprawiajà dzieciom przyjemnoÊç i dzieci b´dà je podejmowaç z w∏asnej woli.
Zabawy dzieli si´ cz´sto na tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne i ruchowe. K∏opot w tym, ˝e nie jest to podzia∏ roz∏àczny. Autorytet w dziedzinie dzieci´cych zabaw – W. Okoƒ2 – twierdzi na przyk∏ad, ˝e zabawa dydaktyczna realizowana jest wed∏ug wzoru opracowanego przez doros∏ych i prowadzi
do jakiegoÊ celu. W zabawach dydaktycznych uprzywilejowane miejsce zajmujà
gry, których celem jest rozwijanie zdolnoÊci poznawczych, dlatego do zabaw dydaktycznych zalicza mi´dzy innymi loteryjki, uk∏adanki, rebusy, krzy˝ówki oraz
gry stolikowe typu: Chiƒczyk, domino, warcaby3.
W praktyce wychowania przedszkolnego przyjmuje si´, ˝e zabawy dydaktyczne mogà byç organizowane wed∏ug regu∏ zabaw tematycznych. Nauczyciel
organizuje takie zabawy wówczas, gdy dzieci majà opanowaç pewne umiej´tnoÊci. Bywa wi´c, ˝e nawet zabawa manipulacyjna mo˝e przybraç form´ zabawy
dydaktycznej albo staç si´ zadaniem do wykonania. Przyk∏adem jest zabawa
Co to jest?, polegajàca na tym, ˝e dzieci majà zamkni´te lub zakryte oczy, wyjmujà z pude∏ka (woreczka) ró˝ne przedmioty i starajà si´ rozpoznaç je dotykiem
i nazwaç.
Dla rozwa˝aƒ zawartych w tym rozdziale przydatny jest podzia∏ zabaw dydaktycznych zaproponowany przez W. Hemmerling4. Dzieli ona zabawy dydaktyczne na:
zespo∏owe zabawy i gry ruchowe z prawid∏ami i elementami rywalizacji;
zabawy konstrukcyjne, w których dominujà czynnoÊci motoryczne;
zespo∏owe zabawy tematyczne, tj. zabawy w role, dramatyzacje, inscenizacje, konkursy, quizy, zgaduj-zgadule itp.;
Por. W. Okoƒ, S∏ownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1975, s. 344.
Por. W. Okoƒ, Zabawa a rzeczywistoÊç, WSiP, Warszawa 1987, s. 159.
4
W. Hemmerling, Zabawy w nauczaniu poczàtkowym, WSiP, Warszawa 1984, s. 12.
2
3
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zespo∏owe zabawy i gry dydaktyczne opracowane specjalnie do zadaƒ i czynnoÊci poznawczych.
Zabawy dydaktyczne mogà byç w przedszkolu w ró˝ny sposób wplatane
w tok zaj´ç edukacyjnych. Je˝eli zabawa trwa krótko, jest zwykle organizowana w ramach rozwijania jednego celu zaj´ç. Wiele zabaw dydaktycznych ma jednak form´ tak rozbudowanà, ˝e stanowià g∏ównà metod´ realizacji ca∏ej jednostki zaj´ciowej. Przyk∏adem mo˝e byç wczeÊniej opisana zabawa Âwi´to lalek
i pajacyków.

Co zrobiç, aby zabawa dydaktyczna nie przekszta∏ci∏a si´
w dyrektywnie organizowane zadanie?
Chodzi o to, aby zachowaç wszystko co dobre w zabawie, a jednoczeÊnie
zrealizowaç za jej pomocà okreÊlone cele wychowawcze i kszta∏càce. Charakterystycznà cechà zabawy dydaktycznej jest to, ˝e w ogólnym zarysie jest ona realizowana wed∏ug pomys∏u doros∏ego. Oznacza to, ˝e dzieci muszà dostosowaç
si´ do podanych regu∏. Chocia˝ w zabawie regu∏y sà mniej ostro wyra˝ane ni˝
w grach, to jednak muszà byç przestrzegane. Dostosowanie si´ do regu∏ jest dla
dzieci trudne. Wskazujà na to wyniki badaƒ D.B. Elkonina5, na przyk∏ad:
– zabawa w chowanego: regu∏om tej zabawy potrafi∏o si´ podporzàdkowaç 50% czterolatków, 100% pi´ciolatków i ani jeden trzylatek;
– zabawa w kotka i myszk´: jej regu∏om potrafi∏o si´ podporzàdkowaç 44%
trzylatków, a tak˝e wszystkie cztero- i pi´ciolatki.
Trzeba byç wi´c ostro˝nym w komplikowaniu regu∏ zabaw dydaktycznych organizowanych dla starszych przedszkolaków. Mo˝e si´ bowiem zdarzyç, ˝e dla
niektórych dzieci zabawa dydaktyczna b´dzie za trudna. Trzeba braç pod uwag´
mo˝liwoÊci umys∏owe dzieci oraz ich doÊwiadczenia ˝yciowe, do których nawiàzuje zabawa.
W jaki sposób mo˝na zorientowaç si´, czy zabawa jest dobrze dopasowana do mo˝liwoÊci rozwojowych dzieci? Wskaênikiem jest to, w jaki sposób dzieci podejmujà zabaw´ i jak d∏ugo sà nià zainteresowane. Je˝eli zabawie nie towarzyszy radosne o˝ywienie dzieci i wiele z nich odchodzi na bok, bo chce si´
inaczej bawiç, oznacza to, ˝e zabawa jest albo za trudna, albo zosta∏a êle zorganizowana.
Przymuszanie dzieci do zabawy przynosi wi´cej szkody ni˝ korzyÊci. Je˝eli
dzieci nie sà zainteresowane zabawà, trzeba z niej zrezygnowaç. Potem mo˝-

5

D.B. Elkonin, Psychologia zabawy..., s. 328 i dalsze.
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na do niej wróciç, ale wczeÊniej nale˝y uproÊciç jej regu∏y i zadbaç, aby lepiej
przystawa∏a do dzieci´cych doÊwiadczeƒ ˝yciowych.
Czasami kilkoro dzieci chce bawiç si´ d∏u˝ej, ni˝ to przewidzia∏ nauczyciel,
lub chce dodatkowo bawiç si´ tymi przedmiotami, którymi manipulowa∏y na zaj´ciach. Trzeba im to umo˝liwiç, bo zapewne potrzebujà zgromadziç wi´cej doÊwiadczeƒ. Wystarczy zostawiç w widocznym miejscu kilka kompletów przedmiotów u˝ytych wczeÊniej do zabawy (reszt´ sprzàtnàç) i powiedzieç
na przyk∏ad: Kto chce, mo˝e si´ tymi przedmiotami bawiç, a potem ustaliç, kiedy
to b´dzie mo˝liwe.
Wa˝ne jest te˝, aby dzieci potrafi∏y d∏ugo skupiç si´ na zabawie. Im d∏u˝ej b´dzie trwa∏a zabawa, tym lepiej Êwiadczy to o ich mo˝liwoÊciach intelektualnych.
Warto wi´c zastanowiç si´ nad tym, w jaki sposób mo˝na przed∏u˝yç czas trwania zabawy spontanicznej. Nie jest to trudne. Wystarczy, by nauczyciel:
– podszed∏ do bawiàcego si´ dziecka, obdarzy∏ je uwagà i spyta∏, w co si´
bawi;
– da∏ dziecku kilka nowych przedmiotów pasujàcych do zabawy: je˝eli dziecko buduje coÊ z klocków, mo˝e podsunàç mu pojemnik z atrakcyjnymi klockami, gdy ubiera lalk´, mo˝e daç mu skrawek materia∏u przydatny do jej przystrojenia itp.
˚yczliwe zainteresowanie bawiàcym si´ dzieckiem w znacznym stopniu przed∏u˝a czas trwania dzieci´cej zabawy. Na przyk∏ad dziecko, które po 3 minutach
chcia∏o porzuciç zabaw´ klockami, po takim ˝yczliwym zainteresowaniu si´ bawi∏o si´ jeszcze kilka minut. Wydaje si´, ˝e nie jest to du˝o, ale przecie˝ w czasie przed∏u˝onej zabawy dziecko zgromadzi∏o wi´cej doÊwiadczeƒ manipulacyjnych i konstrukcyjnych.
Koƒczàc rozwa˝ania o tym, jak intensywnie dzieci uczà si´ w trakcie zabaw,
przedstawiam nast´pujàce wnioski6:
Dzieci podejmujà i realizujà zabawy z przyjemnoÊci, a nie z obowiàzku. Dlatego nauczyciel mo˝e proponowaç dzieciom zabaw´ dydaktycznà, ale nie nakazywaç. Je˝eli nauczyciel musi napominaç dzieci do kontynuowania czynnoÊci zabawowych, to znaczy, ˝e zabawa przekszta∏ci∏a si´ w seri´ zadaƒ
do wykonania. Trzeba wówczas zastanowiç si´ nad tym, dlaczego tak si´ sta∏o, aby na przysz∏oÊç uniknàç b∏´du.
Zabawa jest realizowana na niby, ale na wzór i podobieƒstwo Êwiata realnego. Konwencja „na niby” sprzyja poczuciu bezpieczeƒstwa i dziecko mo˝e

Wiele po˝ytecznych wskazówek podajà J.H. Helm, L.G. Katz w ksià˝ce: Mali badacze. Metoda
projektu w edukacji elementarnej, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2003.
6
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bez l´ku çwiczyç te umiej´tnoÊci, które potem wykorzysta w sytuacjach ˝yciowych. Trzeba o tym pami´taç przy organizowaniu rozbudowanych zabaw
dydaktycznych typu: „choroba i leczenie”, „podró˝e do obranego celu”,
„kupno i sprzeda˝”, „ruch uliczny”. Takie zabawy majà mo˝liwie wiernie
odzwierciedlaç sytuacje ˝yciowe, tak˝e w zakresie zagro˝eƒ, jakie w nich wyst´pujà. Chodzi przecie˝ o to, aby dzieci oswoi∏y si´ z nimi i nauczy∏y si´
przewidywaç, co mo˝e im groziç.
Organizujàc zabaw´ dydaktycznà, trzeba byç ostro˝nym z narzucaniem
dzieciom regu∏. Regu∏y te sà z koniecznoÊci nieco dyrektywne i zabawa mo˝e si´ przerodziç w zadanie do wykonania. ˚eby uniknàç tego niebezpieczeƒstwa, trzeba ogólnie zapoznaç dzieci z koncepcjà zabawy, a potem
wspólnie z nimi uzgodniç, jak mogà si´ bawiç, pozwalajàc im na modyfikacj´
przebiegu zabawy.
Zabawy dydaktyczne uto˝samia si´ cz´sto z grami7. Trzeba jednak pami´taç,
˝e ka˝da gra jest zabawà, lecz nie ka˝da zabawa jest grà8. W grach wyst´puje rywalizacja i mo˝e mieç ona ostry przebieg. Z naszych doÊwiadczeƒ wynika, ˝e nawet pi´cioletnie dzieci doskonale wiedzà, i˝ podczas gry b´dà si´
o coÊ Êcigaç, a w zabawach takiej rywalizacji nie b´dzie. Nauczyciel powinien wi´c uwa˝aç i nie nazywaç zabaw grami, a gier zabawami.
W zabawie dzieci intensywnie si´ uczà; gromadzà du˝o doÊwiadczeƒ i przetwarzajà je w schematy umys∏owe. Zanim zorganizuje si´ zabaw´ dydaktycznà, trzeba wi´c sprawdziç, czy wyst´pujà w niej te doÊwiadczenia poznawcze i wykonawcze, które majà przyczyniç si´ do kszta∏towania kompetencji
wa˝nych z punktu widzenia zaplanowanych zaj´ç. Je˝eli nauczyciel nie ma pomys∏u na zabaw´ kszta∏tujàcà dany typ rozumowania, lepiej przejÊç na form´
organizacyjnà „zadania do wykonania”. Nie mo˝na jednak „zadaƒ do wykonania” nazywaç zabawà.

W. Okoƒ (Zabawa a rzeczywistoÊç..., s. 159), przedstawiajàc poglàdy P.A. Rudika, wyjaÊnia:
…zabawy dydaktyczne (a w∏aÊciwie gry) sà sztucznie przygotowane przez wychowawców. S∏u˝à one
przede wszystkim uczeniu si´ dzieci, a g∏ównie rozwojowi ich spostrzegawczoÊci, uwagi, pami´ci, myÊlenia, wzbogaceniu wiedzy i kszta∏ceniu mowy.
8
Tam˝e, s. 160.
7
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Rozdzia∏ 5

KoniecznoÊç zadbania o kindersztub´ oraz
umiej´tnoÊci samoobs∏ugowe dzieci w czasach
zarysowujàcego si´ kryzysu wychowania
rodzinnego1
W przedszkolach sporo uwagi poÊwi´ca si´ kszta∏towaniu umiej´tnoÊci samoobs∏ugowych dzieci, zw∏aszcza wtedy, gdy zaczynajà ucz´szczaç do przedszkola. Ka˝dy nauczyciel stara si´ mo˝liwie szybko nauczyç dzieci samodzielnoÊci. Gdy dzieci potrafià si´ same ubraç i rozebraç, wówczas wyjÊcie do ogrodu
i na wycieczk´ nie jest ju˝ takie trudne. Je˝eli potrafià same skorzystaç z ∏azienki, nauczyciel nie musi przerywaç zaj´ç, aby pójÊç tam z dzieckiem. Praca
nauczyciela staje si´ nieco ∏atwiejsza, gdy dzieci pomagajà mu w utrzymaniu
porzàdku w sali.
Obserwujàc dzieci przychodzàce do przedszkola, odnosz´ wra˝enie, ˝e sà
mniej samodzielne ni˝ kiedyÊ. Zapracowani i zm´czeni rodzice zbyt cz´sto wyr´czajà dzieci w najprostszych czynnoÊciach: Bo tak jest proÊciej..., B´dzie szybciej... Mniejszà uwag´ przywiàzujà do koniecznoÊci wczesnego kszta∏towania
czynnoÊci samoobs∏ugowych u swoich dzieci. Niektórzy rodzice t∏umaczà to
ideà bezstresowego wychowania. Babcie, wyr´czajàc wnuka, argumentujà: Jest
jeszcze malutki... Jeszcze si´ w ˝yciu napracuje... Wiele tutaj nieporozumieƒ i braku wyobraêni.
Najwi´cej k∏opotów z wykonywaniem czynnoÊci samoobs∏ugowych ma miejsce na poczàtku pobytu dziecka w przedszkolu. Dotyczy to tak˝e starszych dzieci. Kiedy mija szok adaptacyjny, okazuje si´, ˝e „nowe” dzieci:
– przychodzàc do przedszkola, stojà bezradnie w szatni i nawet nie próbujà
zdejmowaç ubranek lub ich zak∏adaç, po prostu czekajà, a˝ ktoÊ im pomo˝e;
– w trakcie posi∏ków chcà, ˝eby je karmiç: nauczyciel ma usiàÊç blisko, zabawiaç opowiadaniem i podawaç kàski, a one je ∏askawie zjedzà;

W rozdziale tym zosta∏y wykorzystane fragmenty rozdzia∏u: Czego uczà si´ dzieci, gdy myjà si´
i ubierajà, sprzàtajà i pe∏nià dy˝ury, a tak˝e, gdy spo˝ywajà posi∏ki. O tym, jak sytuacje te sprzyjajà
stymulacji rozwoju umys∏owego z publikacji: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie
rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków...
1

58

– zamiast sprawnie umyç si´ w ∏azience, zaczynajà bawiç si´ tam wodà, myd∏em, r´cznikami;
– wymagajà pomocy nauczyciela w toalecie przy zdejmowaniu majtek
i spodni, przy podcieraniu ty∏ka itp.
Poniewa˝ nauczyciel jest jeden, a dzieci du˝o, spe∏nienie takich oczekiwaƒ nie
jest mo˝liwe. Zresztà nie o to chodzi. Wa˝nym zadaniem wychowawczym domu i przedszkola jest przecie˝ ukszta∏towanie czynnoÊci samoobs∏ugowych
u dzieci, a potem przekszta∏cenie ich w nawyki. Starsze przedszkolaki muszà byç
samodzielne. Ponadto dbanie o porzàdek jest powiàzane z funkcjonowaniem
umys∏owym dzieci.

Jak dzieci uczà si´ czynnoÊci samoobs∏ugowych?2
Dla zorientowania si´ w rosnàcych umiej´tnoÊciach i zaradnoÊci dziecka podam garÊç informacji z badaƒ nad rozwojem psychoruchowym dziecka3.
Tu˝ przed ukoƒczeniem drugiego roku ˝ycia dziecko (ma 21 miesi´cy) potrafi trzymaç ma∏à fili˝ank´ jednà r´kà i piç z niej. Lepiej radzi sobie, jedzàc ∏y˝kà, chocia˝ trzyma jà chwytem nak∏adkowym.
Dwulatek lubi pomagaç doros∏ym w pracy domowej: du˝o przy tym mówi,
wszystkiego dotyka, zaglàda w ka˝dy kàt i bez przerwy pyta. Dziecko stara
si´ byç us∏u˝ne i ch´tne, cieszy go te˝ ka˝da pochwa∏a.
Dwu i pó∏ roczne dziecko umie przynieÊç z kuchni szklank´ z wodà (nape∏nionà do 3/4 wysokoÊci naczynia) bez rozlania. Potrafi ju˝ samodzielnie w∏o˝yç majteczki i spodenki, a tak˝e na∏o˝yç skarpety i buty, ale nie radzi sobie
jeszcze ze sznurowad∏ami i klamerkami. Próbuje rozpiàç guziki przy kurtce;
rozciàga zapi´cie i wypycha palcem guziki z dziurek.
Trzylatek myje twarz i r´ce, nie moczàc ubrania, i wyciera je r´cznikiem.
Potrafi samodzielnie jeÊç. Doskonali te umiej´tnoÊci w zabawie i z zapa∏em
karmi lalki, a tak˝e kàpie je i czesze.
Trzylatkom i dzieciom starszym pomaganie doros∏ym sprawia wyraênà przyjemnoÊç. Starajà si´ wyr´czaç doros∏ych w prostych czynnoÊciach, a tak˝e us∏u˝nie
podajà ró˝ne przedmioty. Potrafià te˝ przypilnowaç dziecka w wózku.

Przytaczam tu fragmenty publikacji: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie
rozwoju umys∏owego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijajàcych si´...
3
Wi´cej informacji na ten temat podaje E. Franus w publikacjach: Rozwój dziecka w wieku
przedszkolnym. Czwarty, piàty i szósty rok ˝ycia, Nasza Ksi´garnia, Warszawa 1975 oraz Sprawdziany
rozwoju dziecka. Od urodzenia do szóstego roku ˝ycia, Nasza Ksi´garnia, Warszawa 1975.
2
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Z ustaleƒ tych wynika, ˝e trzylatek sporo ju˝ potrafi, a czwarty rok ˝ycia
jest okresem dalszego doskonalenia umiej´tnoÊci samoobs∏ugowych, dlatego
radz´ krytycznie potraktowaç to, ˝e starszy przedszkolak ma k∏opoty z czynnoÊciami samoobs∏ugowymi. Wiele bowiem zale˝y od tego, na ile doroÊli pozwalajà dziecku na samodzielne, choç niezdarne wykonywanie czynnoÊci
w domu. Znaczàce jest tak˝e, czy zach´ca si´ dziecko do radzenia sobie
w sytuacjach ˝yciowych i czy doroÊli okazujà radoÊç, gdy upora si´ ono z wykonaniem czynnoÊci.
Starsze przedszkolaki reprezentujà ju˝ taki poziom rozwoju samokontroli, ˝e mo˝na i trzeba ju˝ kszta∏towaç poczucie odpowiedzialnoÊci za to, co
czynià. Dzieci majà respektowaç zasady dobrego zachowania si´ w domu,
w przedszkolu, na ulicy, w sklepie itd. Trzeba to wyjaÊniç rodzicom, bo bez
ich pomocy nie uzyska si´ tu dobrych wyników wychowawczych.
Starszy przedszkolak powinien umieç czerpaç radoÊç z faktu, ˝e uda∏o mu si´
zrealizowaç do koƒca zadanie. Jest to wy˝szy poziom samokontroli, trudny
do osiàgni´cia. Trzeba wi´c dzieciom w tym pomóc. W domu i w przedszkolu
doros∏y musi:
– byç przy dziecku i podtrzymywaç je w osiàgni´ciu celu: ma zach´caç, przypominaç i podpowiadaç, co nale˝y kolejno robiç;
– okazywaç radoÊç, gdy dziecko osiàgnie cel, gdy˝ w ten sposób dziecko uczy
si´ odczuwaç przyjemnoÊç z wykonania czynnoÊci do koƒca;
– byç cierpliwy i systematyczny, bo dziecko musi wiele razy wykonaç czynnoÊç, a˝ jà opanuje, a potem powinno çwiczyç, aby przybra∏a ona postaç nawyku.
Dobre nawyki nale˝y dos∏ownie „wdrukowaç” w dzieci´cy umys∏. Najpierw
trzeba ukszta∏towaç danà czynnoÊç, a potem doprowadziç do odruchowego zachowania. Je˝eli to si´ uda, ∏atwiej b´dzie ˝yç dziecku z doros∏ymi, gdy˝ b´dà postrzegaç je jako sympatyczne, dobrze u∏o˝one i màdre. Uniknie si´ wówczas
wielu sytuacji konfliktowych i niepotrzebnych napi´ç. Dziecko b´dzie cz´Êciej
nagradzane ni˝ karane.
W kszta∏towaniu sk∏onnoÊci do doprowadzania do koƒca rozpocz´tych
czynnoÊci przeszkadza niedobry zwyczaj przerywania dzieci´cych zabaw. DoroÊli czynià tak, gdy chcà sk∏oniç dziecko do zjedzenia obiadu, kolacji, pójÊcia
do ∏ó˝ka itp. Nie zwa˝ajà na dzieci´ce protesty. Robi si´ nieprzyjemnie,
a dziecko chce dobrze; dà˝y do zakoƒczenia swoich zaj´ç. Przecie˝ tego w∏aÊnie uczy∏ doros∏y w innych sytuacjach. Jedno przeczy drugiemu! Jestem przeciwna brutalnemu przerywaniu dziecku czynnoÊci, gdy zajmuje si´ czymÊ po˝ytecznym, na przyk∏ad jest skupione na zabawie. B´dzie lepiej, je˝eli doros∏y,
tak˝e nauczyciel:
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– zapowie koniecznoÊç koƒczenia zabawy: Za chwileczk´ b´dzie obiad. Macie
jeszcze pi´ç minut4 do zakoƒczenia zabawy... Czas umyç r´ce...;
– pozostawi dzieciom dwie, trzy minuty na zakoƒczenie wykonywanych
czynnoÊci;
– dopiero po up∏ywie tego czasu poprosi dzieci o wykonanie nast´pnej czynnoÊci.
Takie post´powanie wynika ze zwyk∏ego poszanowania czynnoÊci wykonywanych przez dziecko i pozwala unikaç wielu napi´ç. Na kszta∏towanie czynnoÊci samoobs∏ugowych trzeba spojrzeç szerzej: uczàc jednego, nie mo˝na niszczyç czegoÊ innego. Potrzebny jest màdry wybór, co jest wa˝ne, a z czego
mo˝na tu i teraz zrezygnowaç.
Czterolatki i dzieci starsze majà ju˝ w zasadzie opanowane najwa˝niejsze
czynnoÊci samoobs∏ugowe: same jedzà i pijà, wymagajà tylko odrobiny wsparcia
przy ubieraniu si´, samodzielnie korzystajà z ∏azienki itp. Potrafià tak˝e zrozumieç, co to znaczy pe∏niç dy˝ur, i ch´tnie to robià, chocia˝ nauczyciel musi czasami o tym przypomnieç. Pi´ciolatki czujà si´ wyró˝nione, gdy mogà asystowaç
nauczycielowi i wyr´czaç go w wielu czynnoÊciach, a dy˝ury pe∏nià ju˝ z wielkà
odpowiedzialnoÊcià. Mo˝e si´ wi´c wydawaç, ˝e nie trzeba ju˝ zajmowaç si´
analizà procesu uczenia si´ dzieci w takich sytuacjach, jak: ubieranie si´, jedzenie, sprzàtanie itd. Jest jednak inaczej i ma to g∏´boki sens, je˝eli chcemy zapewniç dzieciom sukcesy, tak˝e w dalszej edukacji.
W trakcie opanowania czynnoÊci samoobs∏ugowych dziecko uczy si´ tak
organizowaç swojà aktywnoÊç, aby osiàgnàç cel. Dowiaduje si´ tak˝e, ˝e
pewnych sytuacji nie da si´ uniknàç i lepiej si´ nie buntowaç. Dlatego rozsàdniej jest wykonaç to, co trzeba, szybko i sprawnie. Na przyk∏ad gdy
dziecko sprawnie umyje i wytrze r´ce, ma poczucie, ˝e wykona∏o coÊ po˝ytecznego, jest chwalone i odczuwa komfort wygody. Doznania te przenoszà
si´ na inne sytuacje zadaniowe. Je˝eli dziecko wie, ˝e nie ma sensu buntowaç si´ przed wykonaniem czynnoÊci samoobs∏ugowych (sprawnie ubiera
si´, ochoczo siada do sto∏u i samodzielnie je itd.), rozumie tak˝e, ˝e nie
warto ociàgaç si´ z wykonywaniem poleceƒ nauczyciela w trakcie zaj´ç dydaktycznych.

Nawet starsze przedszkolaki nie orientujà si´ tak precyzyjnie w up∏ywajàcym czasie, ˝eby
wiedzieç, ile to jest 5 minut. Potrafià jednak zrozumieç, ˝e majà jeszcze do dyspozycji troch´ czasu
i ˝e muszà powoli koƒczyç to, co robià.
4
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W jaki sposób wykonywanie czynnoÊci samoobs∏ugowych
i porzàdkowych przenosi si´ na czynnoÊci intelektualne?
Zadziwiajàce jest to, ˝e sposób wykonywania czynnoÊci samoobs∏ugowych
i porzàdkowych przenosi si´ na czynnoÊci intelektualne. Z analizy dzieci´cych zachowaƒ wynika bowiem, ˝e dzieci, które:
– marudzà i ociàgajà si´ przy ka˝dej czynnoÊci samoobs∏ugowej, przenoszà
ten styl zachowania na sytuacje zadaniowe typu dydaktycznego: zbyt wolno uk∏adajà przedmioty potrzebne do zaj´ç, zwlekajà z wykonaniem poleceƒ, a na dodatek pokazujà, jak wielkà ∏ask´ czynià nauczycielowi;
– ba∏aganià (rzucajà r´cznik byle gdzie, depczà po swoich ubraniach w szatni,
rozrzucajà jedzenie itd.), sà zwykle równie niestaranne w realizacji zadaƒ typu intelektualnego. Je˝eli majà u∏o˝yç coÊ sensownego z klocków, to nie widzà potrzeby, aby wczeÊniej je porzàdnie u∏o˝yç. Dlatego ciàgle czegoÊ szukajà, przesuwajà, przestawiajà i sà tym tak poch∏oni´te, ˝e tracà z pola widzenia sens
zadania;
– przy wykonywaniu czynnoÊci samoobs∏ugowych dopraszajà si´ pomocy,
chocia˝ przy niewielkim wysi∏ku mog∏yby poradziç sobie same, przenoszà ten
nawyk na sytuacje zadaniowe typu intelektualnego: zaczynajà marudziç, szukajà
wzrokiem nauczyciela, a gdy on spojrzy w ich kierunku, pokazujà swojà bezradnoÊç. On oczywiÊcie przychodzi i pomaga. Tym sposobem po raz kolejny dowiadujà si´, ˝e op∏aca si´ byç bezradnym.
Majàc to na uwadze, radz´ dok∏adnie przyjrzeç si´, jak czterolatki i pi´ciolatki wykonujà czynnoÊci samoobs∏ugowe. Na tej podstawie mo˝na wyodr´bniç
dzieci, które je niech´tnie wykonujà: grymaszà, ociàgajà si´, buntujà si´, manifestujà, ˝e sà ∏askawe wykonaç polecenie, demonstrujà bezradnoÊç i dopominajà
si´ daleko idàcej pomocy, na przyk∏ad przy ubieraniu si´ i jedzeniu, chocia˝
przy odrobinie wysi∏ku mogà samodzielnie wykonaç danà czynnoÊç. Oka˝e si´
wówczas, ˝e dzieci te siejà tak˝e ba∏agan: gdziekolwiek sà i cokolwiek robià, dooko∏a nich jest pe∏no porozrzucanych rzeczy, uszkodzonych przedmiotów.
Dzieci, które tak si´ zachowujà, wymagajà wsparcia i szczególnej opieki wychowawczej. Je˝eli nie uda si´ zmieniç ich zachowaƒ w zakresie czynnoÊci samoobs∏ugowych na lepsze, to pojawià si´ nast´pne k∏opoty – typu intelektualnego.
Dzieci te b´dà êle funkcjonowaç przy rozwiàzywaniu zadaƒ wymagajàcych wysi∏ku. Przed podj´ciem ka˝dego trudniejszego zadania b´dà ociàgaç si´ i marudziç tak d∏ugo, ˝e zapomnà, co mia∏y wykonaç. Gdy doros∏y przypomni im
o tym, znów b´dà zwlekaç z podj´ciem zadania. Zrobi si´ nieprzyjemnie, bo doros∏y nie mo˝e ustàpiç. Dzieci wyczujà to, zacznà p∏akaç i wykonanie zadania zejdzie na dalszy plan.
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Je˝eli ju˝ uda si´ sk∏oniç te dzieci do zaj´cia si´ zadaniem, niech´tnie wykonujà czynnoÊci: pokazujà bezradnoÊç, domagajà si´ pomocy i robià dos∏ownie
wszystko, aby przerwaç wykonanie zadania. Analizujàc ich sytuacj´, mo˝na dostrzec chaotyczne ruchy i bezsensowne przek∏adanie przedmiotów. Czasem bywa, ˝e zastygajà w bezruchu i patrzà bezmyÊlnie przed siebie albo zajmujà si´ sobà, drapiàc si´, d∏ubiàc w nosie, skubiàc ubranie itd.
Z naszych doÊwiadczeƒ wynika, ˝e o wiele ∏atwiej jest uczyç màdrego zachowania w konkretnych sytuacjach ˝yciowych, np. przy realizacji czynnoÊci samoobs∏ugowych, ni˝ podczas zaj´ç dydaktycznych. W trakcie zaj´ç dydaktycznych trzeba si´ przecie˝ skupiç na czynnoÊciach intelektualnych. Je˝eli
nauczyciel musi bez przerwy pomagaç i napominaç dzieci, ˝eby zajmowa∏y si´
tym, co trzeba, przeszkadza to tym dzieciom, które starajà si´ sprawnie wykonaç zadanie.
Organizacja zaj´ç psuje si´; powstajà d∏u˝yzny, dzieci tracà wàtek i zniech´cajà
si´, dlatego radz´ powa˝nie potraktowaç kszta∏towanie czynnoÊci samoobs∏ugowych i porzàdkowych starszych przedszkolaków. Kiedy nauczyciel ustali∏ ju˝, które dzieci êle funkcjonujà, powinien zaprosiç do wspó∏pracy rodziców, by:
– wyjaÊniç im, jak wa˝ne sà czynnoÊci samoobs∏ugowe i jak rzutujà na prac´
intelektualnà dziecka;
– uÊwiadomiç im, co powinien umieç ka˝dy czterolatek i pi´ciolatek;
– przekonaç ich, ˝e dziecko musi wykonywaç w domu czynnoÊci samoobs∏ugowe i porzàdkowe ch´tnie, samodzielnie i bez ociàgania si´.
Je˝eli pojawià si´ powa˝ne k∏opoty wychowawcze, mo˝na skorzystaç z rad
J. Carr5. WyjaÊnia ona, jak uczyç dzieci w∏aÊciwej pozycji przy stole i samodzielnego jedzenia, a tak˝e co zrobiç ze z∏ymi nawykami, np.: siorbaniem, zapychaniem
si´ k´sami, rozrzucaniem jedzenia czy zbyt wolnym spo˝ywaniem posi∏ków.

Lista najwa˝niejszych zachowaƒ nawykowych,
które warto kszta∏towaç u przedszkolaka
Nawyk pomagania innym. Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem
dla kszta∏towania potrzeby niesienia pomocy innym. W tym czasie dziecko chce
byç us∏u˝ne i ch´tne do pomocy. Wystarczy wi´c pomaganie innym skojarzyç

J. Carr, Pomóc dziecku upoÊledzonemu, PZWL, Warszawa 1984. Rady J. Carr przeznaczone sà
dla rodziców dzieci zaliczanych do upoÊledzonych umys∏owo. Majà oni o wiele wi´cej k∏opotów
z wyuczeniem dzieci czynnoÊci samoobs∏ugowych. Dlatego to, co radzi J. Carr, jest konkretne i, co
wi´cej, w mojej ocenie, rady sprawdzajà si´ tak˝e odnoÊnie do dzieci mieszczàcych si´ w szeroko
poj´tej normie rozwojowej.
5
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z przyjemnymi prze˝yciami. DoroÊli majà okazywaç radoÊç – nawet przesadnie
– gdy dziecko stara si´ pomóc, nawet wówczas gdy czyni to niezdarnie. Trzeba
tak˝e w obecnoÊci dziecka g∏oÊno opowiadaç o tym, co dobrego zrobi∏o i jakie
jest to wa˝ne i potrzebne. Dzi´ki temu dziecko zaczyna rozumieç, ˝e pomaganie innym jest oczekiwanà powinnoÊcià i ˝e mo˝na byç dumnym, je˝eli tak si´
postàpi.
Nawyk dba∏oÊci o to, aby rzeczy by∏y na swoim miejscu. Starszy przedszkolak umie ju˝ dostrzec ∏ad i cieszyç si´ z tego. Ba∏agan potrafi skojarzyç
z niewygodà i k∏opotami. Niedopuszczalne jest wi´c wyr´czanie dzieci w pracach porzàdkowych nawet wówczas, gdy doros∏emu si´ Êpieszy. Gdy dziecko
garnie si´ do pomagania i chce towarzyszyç doros∏ym przy sprzàtaniu, trzeba
z tego skorzystaç, chocia˝ mo˝e ono przeszkadzaç. CzynnoÊci porzàdkowe
majà swojà logik´ i dziecko musi to pojàç. Trzeba wi´c wielokrotnie organizowaç wspólne sprzàtanie w nast´pujàcy sposób:
– pomóc dziecku dostrzec ba∏agan i wynikajàce z tego k∏opoty;
– pokazywaç dziecku, co i jak trzeba zrobiç, a potem podpowiadaç kolejne
czynnoÊci;
– okazywaç radoÊç, gdy uda mu si´ coÊ sensownie wykonaç, nie karciç
i wstrzymywaç si´ od ciàg∏ego poprawiania.
Na koniec nale˝y wspólnie obejrzeç posprzàtane miejsce i podkreÊliç, jak mi∏o jest przebywaç w takim pomieszczeniu. Nie wolno tak˝e zapomnieç o podkreÊleniu zas∏ug ma∏ego pomocnika. Taki sposób wdra˝ania dzieci do utrzymywania porzàdku sprawdza si´ i w domu, i w przedszkolu.
Nawyk szanowania czyjegoÊ wysi∏ku, a tak˝e dbania o to, aby nie
sprawiaç k∏opotów innym. Dotyczy to zwyczajnych i codziennych spraw.
Dziecko musi wiedzieç, ˝e:
– trzeba wytrzeç buty, bo si´ nabrudzi i trzeba b´dzie ponownie umyç pod∏og´, a to jest trudna praca;
– nale˝y zamykaç drzwi, bo mo˝e byç katastrofa; ˝e otwarte drzwi przeszkadzajà innym;
– po posi∏ku naczynia odnosi si´ (lub odstawia) na wskazane miejsce, aby nie
zwi´kszaç trudu tych, którzy przygotowali jedzenie;
– nie mo˝na rozrzucaç przedmiotów, bo robi si´ ba∏agan, póêniej trzeba
sprzàtaç i muszà to zrobiç inne osoby itd.
Starsze przedszkolaki nie majà k∏opotów ze zrozumieniem sensu takich spo∏ecznych umów. Co innego jednak rozumienie, a co innego nawyk. Dla stworzenia nawyku szanowania wysi∏ku drugiego cz∏owieka doroÊli muszà wykorzysty-
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waç bodaj ka˝dà sytuacj´ do wymuszania nale˝ytych zachowaƒ. Nie pomyli∏am
si´ – ma to byç wymuszanie. Dla kszta∏towania opisanych powinnoÊci trzeba
uÊwiadomiç dzieciom, jakie to wa˝ne i potrzebne. Potem nale˝y byç konsekwentnym w egzekwowaniu w∏aÊciwych zachowaƒ.
Nawyk w∏aÊciwego zachowania si´ przy stole i kszta∏towanie dobrych
manier przy jedzeniu. Dotyczy to wszystkich czynnoÊci wykonywanych
w trakcie spo˝ywania posi∏ków, a wi´c:
– nakrywania do sto∏u i sprzàtania po ka˝dym posi∏ku;
– siadania przy stole: dziecko ma umieç bez upominania usiàÊç prosto
na krzeÊle, bez podpierania g∏owy i „pok∏adania si´” na stole, bez zadzierania
nóg, przeciàgania i ziewania;
– spo˝ywania posi∏ku: dziecko ma si´ zajmowaç jedzeniem we w∏aÊciwy sposób. Nie wolno krzyczeç, nawo∏ywaç innych, za to mo˝na cichutko rozmawiaç
z innymi osobami siedzàcymi przy stole.
Wa˝ne sà tu tak˝e formy grzecznoÊciowe: Dzi´kuj´... By∏o smaczne... Prosz´... Przepraszam – nie chcia∏em... itd. Dziecko musi rozumieç, po co usiad∏o przy stole i czego si´ od niego oczekuje. Zmorà sà z∏e nawyki i warto
rozmawiaç o nich z rodzicami. Z∏e nawyki tworzà si´, gdy jedzenie jest mylone z zabawà. Na przyk∏ad: doros∏y zabawia dziecko i odwraca jego uwag´
od jedzenia, aby móc co chwil´ wcisnàç mu coÊ do ust. Bywa, ˝e doroÊli biegajà za dzieckiem z ∏y˝kà pokarmu.
Takie i podobne udziwnienia sà niepotrzebne i fatalne w skutkach. Dobrych manier przy stole mo˝na nauczyç skutecznie, gdy doroÊli:
– sami przestrzegajà ceremonia∏u jedzenia: stó∏ nakryty, wszyscy zajmujà
swoje miejsca, dziecko tak˝e siada przy nakrytym stole;
– zachowujà si´ przy stole tak, aby byç dla dziecka wzorem do naÊladowania:
estetycznie jedzà, nie grymaszà, potrafià podzi´kowaç za przyrzàdzenie posi∏ku
i posprzàtaç po nim;
– pytajà dziecko, ile czego na∏o˝yç na talerz, a potem podpowiadajà ˝yczliwie
dziecku, np. jak ma trzymaç widelec, gdzie od∏o˝yç pestk´ z kompotu;
– nie skàpià pochwa∏ i w nagrod´ pozwalajà mu np. zjeÊç dodatkowà porcj´
deseru.
Czasem konieczna bywa ∏agodna kara – na przyk∏ad wyproszenie od sto∏u. Jednak wspólne spo˝ywanie posi∏ków nie mo˝e byç dla dziecka udr´kà.
Trzeba pami´taç o tym, ˝e dziecko nie mo˝e opanowaç wszystkiego od razu
w doskona∏ej formie, dlatego doroÊli muszà zachowaç umiar i wyczuç, co
w danym momencie jest wa˝ne. Nie przeszkadza to byç konsekwentnym
w wymaganiach.

65

Rozdzia∏ 5 K o n i e c z n o Ê ç z a d b a n i a o k i n d e r s z t u b ´ o r a z u m i e j ´ t n o Ê c i s a m o o b s ∏ u g o w e . . .

Nawyk bezkonfliktowego uk∏adania si´ do snu. Dotyczy to, niestety, tak˝e starszych przedszkolaków. Wieczorne zasypianie b´dzie dla dziecka ∏atwiejsze, gdy doroÊli zadbajà o poczucie bezpieczeƒstwa. Warto stworzyç ceremonia∏
zakoƒczenia dzieci´cego dnia i udania si´ na spoczynek. Najlepiej, je˝eli czynnoÊci sà stale wykonywane w tej samej kolejnoÊci. Uk∏adanie do snu musi byç sytuacjà wyciszajàcà i mi∏à dla dziecka. Na polecenie doros∏ego dziecko ma umieç zakoƒczyç zabaw´, rozebraç si´ i myç si´.
Czterolatkom trzeba jeszcze pomagaç w rozbieraniu si´ i myciu; doros∏y jest
przy dziecku, podpowiada, co ma robiç, dodaje otuchy gestem i dobrym s∏owem, pomaga te˝ u∏o˝yç ubrania. Po umyciu dziecko nak∏ada pid˝amk´ i mówi
wszystkim: Dobranoc. W nagrod´ ma kilka minut osobistego kontaktu z ukochanym doros∏ym. Mo˝e to byç cicha rozmowa, przeczytana bajka, kolejny fragment opowiadania. Dziecko ma rozumieç, ˝e taka przyjemnoÊç trwa tylko chwil´, a potem trzeba iÊç spaç. Takie dobre zwyczaje sà tak˝e potrzebne starszym
dzieciom, chocia˝ one potrafià ju˝ same rozebraç si´ i u∏o˝yç swoje ubrania.
Nawyk radosnego budzenia si´. Mi∏e nastawienie do Êwiata zale˝y w∏aÊnie
od tego. Budzenie si´ musi byç zatem radosne: dziecko ma uÊmiechnàç si´,
wstaç i powitaç doros∏ych. Niedopuszczalne jest zezwalanie na kapryszenie, obnoszenie si´ z minami, pokazywanie wszystkim swojego z∏ego humoru itd. K∏opot w tym, ˝e nawyku radosnego budzenia si´ nie da si´ za∏atwiç nakazem, a co
gorsza krzykiem. Radosne budzenie trzeba wymodelowaç. Doros∏y promiennym uÊmiechem „zara˝a” dziecko, a potem razem cieszà si´ z tego, ˝e zaczyna si´ wspólny dzieƒ. Tak zachowujà si´ matki, pochylajàc si´ nad niemowl´tami. Potem mniej na to zwracajà uwag´, a szkoda. To, jak si´ dziecko budzi,
zale˝y od zachowania doros∏ych. Je˝eli wstajàc, narzekajà i marudzà, dziecko
b´dzie podobnie rozpoczyna∏o swój dzieƒ. Gdy doroÊli od rana awanturujà si´,
dziecko uzna to za normalne. Je˝eli ranek zaczyna si´ od poÊpiechu i pokrzykiwania, to ca∏y dzieƒ wype∏niony jest niepokojem i zdenerwowaniem, bez widocznej przyczyny.
Nawyk w∏aÊciwego zachowania si´ w toalecie. Sà to trudne problemy, nawet dla starszych przedszkolaków. Nauka sygnalizowania potrzeb fizjologicznych
to jedno z najwa˝niejszych zadaƒ stojàcych przed dzieckiem w pierwszych latach
˝ycia. W badaniach nad osiàgni´ciami czterolatków stwierdzono, ˝e mniej ni˝ po∏owa dzieci opanowa∏a te czynnoÊci w stopniu zadowalajàcym6. Nale˝y wi´c oczekiwaç, ˝e tak jest w ka˝dym przedszkolu.
6
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J. Carr, op. cit., s. 25.

Za∏atwianie potrzeb fizjologicznych wià˝e si´ z przynale˝noÊcià do p∏ci; inaczej za∏atwiajà si´ dziewczynki, a inaczej ch∏opcy. Nie mo˝na tego myliç, bo
dziecko – zw∏aszcza starszy przedszkolak – musi zachowywaç si´ zgodnie z w∏asnà p∏cià.
Mo˝e to byç trudne dla samotnych matek wychowujàcych ch∏opców albo dla
samotnych ojców wychowujàcych dziewczynki. Je˝eli w najbli˝szym otoczeniu
nie ma dziadka lub wujka, ch∏opiec mo˝e mieç zbyt ma∏o wzorów m´skiego zachowania si´. Problem ten komplikuje tak˝e fakt, ˝e m´˝czyêni pracujàcy
w przedszkolach ciàgle nale˝à do rzadkoÊci. Trzeba jednak ten problem màdrze
rozwiàzaç. Znowu niezb´dna jest rozmowa z rodzicami. Ojców wychowujàcych
samotnie dziewczynki trzeba namówiç do tego, ˝eby zwrócili si´ do którejÊ
z cioç, aby nauczy∏a dziecko zachowywaç si´ w ∏azience. Trzeba te˝ uÊwiadomiç
samotnym matkom, aby poprosi∏y kogoÊ, komu mo˝na zaufaç, ˝eby nauczy∏ w∏aÊciwego zachowania si´ w ∏azience ch∏opca.
Nawyk samodzielnego rozbierania i ubierania si´, a tak˝e dbania
o swoje ubrania. Od tego zale˝y samodzielnoÊç dziecka. Rodzice sà sk∏onni wyr´czaç dziecko w tych czynnoÊciach, gdy˝ albo nie majà cierpliwoÊci, albo si´ Êpieszà i nie przewidzieli czasu, jaki jest potrzebny dziecku na samodzielne zmaganie
si´ z cz´Êciami swojej garderoby. Trudno to zmieniç nawet wówczas, gdy wyjaÊni
si´ rodzicom, jak wa˝ne jest, aby dziecko umia∏o samodzielnie na∏o˝yç i zdjàç
ubranie oraz u∏o˝yç je we w∏aÊciwym miejscu.
Na terenie przedszkola trzeba sobie z tym poradziç. Wystarczy, aby na poczàtku roku szkolnego ktoÊ z personelu by∏ w szatni i delikatnie zwróci∏ uwag´
na przyk∏ad w taki sposób: Marysia jest starszym przedszkolakiem i potrafi sama
si´ rozebraç. Nie trzeba jej wyr´czaç..., Tomek potrafi sam w∏o˝yç buty do szafki,
a kurtk´ powiesiç na wieszaku..., U nas dzieci same si´ rozbierajà... itp.

Jak wspó∏pracowaç z rodzicami w zakresie
kszta∏towania czynnoÊci samoobs∏ugowych?
Kszta∏towanie dobrych nawyków wymaga wspó∏pracy z rodzicami. Obserwowany kryzys wychowania rodzinnego jest tak˝e spowodowany tym, ˝e rodzice cz´sto nie wiedzà, co to jest kindersztuba, i zwyczajnie nie zdajà sobie sprawy z tego, jakie zachowania trzeba ukszta∏towaç u swojego dziecka. To w∏aÊnie
mia∏am na uwadze, podajàc list´ dobrych nawyków, które trzeba ukszta∏towaç
u dzieci. Mo˝na ten fragment tekstu powieliç i wr´czyç rodzicom na poczàtku
rozmowy, a potem wspólnie radziç nad tym, jak skutecznie kszta∏towaç dobre
maniery u dzieci. Narada w sprawie k∏opotów dziecka nie mo˝e przecie˝ pole-
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gaç na karceniu i pouczaniu rodziców. Ma to byç wspólne rozwiàzanie problemów w taki sposób, aby dziecko na tym korzysta∏o. Warto tak˝e uÊwiadomiç rodzicom, jak wa˝ne jest to, aby:
Okazywaç zadowolenie z ka˝dego przejawu samodzielnoÊci dziecka.
Doros∏y nie mo˝e ciàgle poprawiaç, strofowaç i pokazywaç minà, „˝e jest niedobrze”. Kiedy cz∏owiek uczy si´ czegoÊ, na poczàtku zawsze jest niezdarny i nieuwa˝ny. Nadmierne korygowanie dzieci´cych czynnoÊci spowoduje, ˝e dziecko
kojarzy czynnoÊç, której ma si´ nauczyç, z niezadowoleniem doros∏ego i przykrymi doznaniami. Zamiast çwiczyç, b´dzie unikaç wykonywania wymaganych
czynnoÊci. Przewidujàc przykroÊci, b´dzie te˝ broniç si´ p∏aczem i wstrzymywaniem si´ od dzia∏ania. Grozi to wyuczeniem bezradnoÊci.
Byç cierpliwym. Nie uda∏o si´ raz, to nic. Trzeba pochwaliç dziecko za wysi∏ek i tak d∏ugo çwiczyç – podpowiadaç czynnoÊci, zach´caç do wykonania, podtrzymywaç w dà˝eniu do celu – a˝ uda si´ dziecku wykonaç danà czynnoÊç. Nie
wolno zapomnieç o okazaniu radoÊci z dzieci´cego sukcesu i zach´caniu do samodzielnego powtarzania. I jeszcze jedno – opanowanie czynnoÊci samoobs∏ugowych mieÊci si´ w mo˝liwoÊciach dzieci zaliczanych do upoÊledzonych umys∏owo. Jest rzeczà niemo˝liwà, aby starszy przedszkolak – o normalnym rozwoju
– nie móg∏ ich opanowaç.
Byç systematycznym i konsekwentnym. Bez tego nie da si´ przekszta∏ciç
czynnoÊci samoobs∏ugowych w nawyki. Przyk∏adem mogà byç k∏opoty z systematycznym myciem z´bów. Mimo „smacznych” past samo szczotkowanie z´bów jest ma∏o przyjemne. Nic dziwnego, ˝e o koniecznoÊci mycia z´bów trzeba dzieciom ciàgle przypominaç. Dopiero po latach przymuszania dzieci
do codziennego mycia z´bów tworzy si´ nawyk. Podobnie jest z innymi nawykami higienicznymi. Nie nale˝y oczekiwaç od dziecka, ˝e odczuje dyskomfort
z powodu nieumycia ràk, nóg, twarzy itd. Nie ma rady – doros∏y musi ciàgle pilnowaç, przypominaç i chwaliç, gdy dziecko samo zechce zadbaç o siebie. Tylko
w taki sposób mo˝na doprowadziç do ukszta∏towania nawyków higienicznych.
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Rozdzia∏ 6

Sytuacje szczególne, np. wycieczki, uroczystoÊci,
jako proces uczenia si´ dzieci. Kiedy takie
sytuacje przynoszà dzieciom wi´cej szkody
ni˝ po˝ytku?1
Ka˝da wa˝niejsza uroczystoÊç jest w przedszkolu starannie zaplanowana.
Dzi´ki temu mo˝na odpowiednio wczeÊnie przystàpiç do jej przygotowywania.
We w∏aÊciwym czasie organizuje si´ zaj´cia dydaktyczne, których celem jest
na przyk∏ad wykonanie ozdób potrzebnych do ozdobienia choinki na uroczystoÊç wigilijnà w przedszkolu, przygotowanie upominków dla zaproszonych goÊci na Dzieƒ Babci, Dzieƒ Dziadka, Dzieƒ Matki czy Dzieƒ Ojca. Planujàc przedszkolne przedstawienie, nauczyciele uczà dzieci piosenek, wierszyków lub
tekstów potrzebnych do inscenizacji. W przygotowaniu dekoracji i szyciu kostiumów pomagajà te˝ rodzice. Zadziwiajàce jest to, ˝e jedynie fragmenty tych przygotowaƒ traktuje si´ jako proces uczenia si´ dzieci. Dotyczy to: uczenia si´ wierszy na pami´ç, nauki taƒców i piosenek, sposobu inscenizowania utworów itd.
Bywa, ˝e podobnie traktuje si´ wykonanie np. czapek i masek z papieru. Natomiast rzadko rozpatruje si´ samà uroczystoÊç jako sytuacj´, w której dzieci intensywnie uczà si´ czegoÊ dobrego.
Problem w tym, ˝e udzia∏ w przedstawieniu czasami przynosi dzieciom wiele z∏ych doÊwiadczeƒ. Dotyczy to tych dzieci, które nadmiernie denerwujà si´
przed swoim wyst´pem, p∏aczà, nie mogàc wytrzymaç napi´cia emocjonalnego.
Potem, gdy na scenie wypadnà odrobin´ gorzej, doznajà wielu upokorzeƒ ze
strony zarówno innych dzieci, jak i rodziców.
Na tym nie koniec, sà jeszcze inne koszty. Czasem na wiele dni zawiesza si´
prac´ dydaktycznà w przedszkolu, bo trzeba pilnie zajàç si´ uroczystoÊcià. Mo˝na dyskutowaç nad tym, czy garÊç przyjemnych doznaƒ w trakcie uroczystoÊci
warta jest takiego wysi∏ku, tym bardziej ˝e sà one cz´Êciej udzia∏em doros∏ych
ni˝ dzieci. W ˝yciu bywa podobnie – chwil´ przyjemnoÊci trzeba cz´sto okupiç
ci´˝kà pracà. Mo˝e wi´c dobrze si´ dzieje, ˝e dzieci doÊwiadczajà tego ju˝
w przedszkolu.
1
W rozdziale tym zosta∏y wykorzystane fragmenty publikacji: E. Gruszczyk-Kolczyƒska,
E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków...
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Jest jeszcze jeden problem. Nauczyciele sà przekonani, ˝e dobrze si´ dzieje,
gdy w trakcie uroczystoÊci na scenie prezentujà si´ wszystkie dzieci z grupy. K∏opot w tym, ˝e jedne dzieci majà uzdolnienia aktorskie, inne nie. Na dodatek niektóre dzieci sà tak nieÊmia∏e, ˝e przera˝a je sama myÊl o pokazaniu si´ na scenie.
Nieudane wyst´py to tak silne prze˝ycia, ˝e pami´ta si´ je przez ca∏e ˝ycie. Wielu doros∏ych nie mo˝e przecie˝ zapomnieç upokorzenia i wstydu, gdy stali
na scenie i nie mogli wydobyç z siebie g∏osu, a wszyscy na to patrzyli. Nauczyciele doskonale orientujà si´, które dzieci zaprezentujà si´ dobrze podczas wyst´pów, dlatego przygotowujàc inscenizacj´, wyró˝niajà te w∏aÊnie dzieci i powierzajà im g∏ówne role. Pozosta∏e dzieci z grupy sà jedynie statystami. Je˝eli
jednak rozpatrzy si´ sytuacj´ dzieci – statystów z ich punktu widzenia, pojawiajà si´ inne powa˝ne wàtpliwoÊci. Nie jest prawdà, ˝e starszy przedszkolak nie
rozumie, czym ró˝ni si´ rola statysty od roli gwiazdora. Dziecko sprowadzone
do roli statysty czuje, ˝e jest osobà mniej wa˝nà. Rodzice widzà zak∏opotanie
swojego dziecka, które na scenie jest tylko t∏em dla wyst´pów kole˝anki czy kolegi – gwiazdora. Na dodatek dostrzegajà, jak ró˝ni si´ ich dziecko od rówieÊników. Dla nich to przedszkolne przedstawienie jest tak˝e przykrym prze˝yciem.

Czy mo˝na to zmieniç na lepsze?
UroczystoÊci w przedszkolu to nie tylko wyst´py na scenie. ˚eby uroczystoÊç si´ uda∏a, trzeba wykonaç wiele skomplikowanych czynnoÊci towarzyszàcych. Zwykle zajmujà si´ tym doroÊli, podczas gdy wiele z tych czynnoÊci
mo˝na powierzyç dzieciom, które nie sà obdarzone talentami aktorskimi.
Czterolatki i pi´ciolatki mogà przecie˝ pe∏niç funkcj´ pomocników gospodarzy
przedszkola – witaç goÊci przy drzwiach, zaprowadziç goÊcia do szatni i wskazaç mu miejsce, gdzie ma powiesiç swoje okrycie. Dziecko mo˝e tak˝e towarzyszyç zaproszonemu doros∏emu w drodze do sali i pokazaç mu miejsce,
gdzie mo˝e usiàÊç. Wykonujàc te czynnoÊci, b´dzie czu∏o si´ potrzebne. Nauczy si´ tak˝e wielu wa˝nych umiej´tnoÊci spo∏ecznych, a jego rodzice b´dà
zadowoleni, ˝e dziecko potrafi poradziç sobie w tej skomplikowanej przecie˝
sytuacji.
Problem w tym, ˝e dzieci – którym powierza si´ zwykle role statystów
w przedszkolnym przedstawieniu – sà najcz´Êciej nieÊmia∏e. Pe∏nienie funkcji pomocnika gospodarza przedszkola mo˝e byç dla nich trudne. Wszak przywitanie
goÊcia i opiekowanie si´ nim wymaga sporej odwagi. Mo˝na sobie z tym poradziç w nast´pujàcy sposób:
– na kilka dni przed uroczystoÊcià nauczyciel wyjaÊnia dzieciom, po co organizuje si´ w przedszkolu uroczystoÊç i w jaki sposób zosta∏a ona zaplanowana.
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Wyraênie okreÊla zadania osób, które zajmujà si´ organizacjà, i zadania osób,
które b´dà wyst´powaç w przedstawieniu;
– nast´pnie rozmawia z dzieçmi o tym, w jaki sposób mogà si´ przyczyniç
do tego, aby uroczystoÊç si´ uda∏a, pomaga dzieciom podjàç decyzj´, czy chcà
pe∏niç funkcje gospodarzy, czy aktorów wyst´pujàcych na scenie;
– w okresie intensywnego przygotowania uroczystoÊci dzieci – aktorzy uczà
si´ swych ról, a dzieci – gospodarze rozmawiajà o tym, co b´dà robi∏y, ˝eby
wszystko odby∏o si´, jak nale˝y;
– przed uroczystoÊcià dzieci – gospodarze wraz z jednym nauczycielem (niekoniecznie swoim) lub woênà zajmujà miejsca przed wejÊciem do szatni (w holu), aby witaç goÊci i opiekowaç si´ nimi. Dzieci wyst´pujàce na scenie zak∏adajà
wtedy kostiumy i przygotowujà si´ do wyst´pów.
To, ile nauczà si´ dzieci – gospodarze zale˝y od sposobu wyjaÊnienia przez
nauczyciela, czego si´ od nich oczekuje. Ma on podkreÊliç, jak wa˝ne jest dobre
samopoczucie goÊci, i uÊwiadomiç dzieciom, ˝e zosta∏y specjalnie wybrane
do pe∏nienia funkcji pomocników gospodarza.
Oto przyk∏adowe zadania, które mogà wykonaç dzieci pomagajàce w organizacji uroczystoÊci: a) nauczyciel (lub woêna) wskazuje ka˝demu dziecku wchodzàcego goÊcia i mówi na przyk∏ad: Ma∏gosiu, przywitaj goÊcia i zaopiekuj si´ nim.
Zaprowadê go do szatni, potem do sali i poka˝, gdzie ma usiàÊç; b) w czasie trwania uroczystoÊci dziecko opiekujàce si´ goÊciem zajmuje miejsce obok niego i razem oglàdajà przedstawienie. Je˝eli goÊci jest du˝o, a dzieci ma∏o, to ka˝de z nich
musi zaopiekowaç si´ wi´cej ni˝ jednym goÊciem.
Sà te˝ inne mo˝liwoÊci. Dzieci, które lubià malowaç i ch´tnie majsterkujà, potrafià skutecznie pomóc doros∏ym w przygotowaniu strojów oraz w urzàdzaniu sali,
w której odbywa si´ przedstawienie. Trzeba tylko uÊwiadomiç tym dzieciom, jak
wa˝ne sà czynnoÊci przygotowawcze, a tak˝e dok∏adnie wyjaÊniç, co majà robiç.
Niebywale wa˝ne jest, aby wszystkie dzieci poczu∏y si´ dumne, bo przyczyni∏y si´ do sukcesu przedstawienia. Oklaski sà nagrodà dla dzieci – aktorów. Podobnà nagrod´ majà otrzymaç pozosta∏e dzieci. Na zakoƒczenie przedstawienia
trzeba wi´c koniecznie zaprosiç na scen´ wszystkie osoby, dzi´ki którym mog∏o
si´ ono odbyç. Dotyczy to doros∏ych i dzieci, które opiekowa∏y si´ goÊçmi, ustawia∏y krzese∏ka, wykonywa∏y dekoracje itd. Prowadzàcy przedstawienie ma wyraênie powiedzieç, jak wa˝ne by∏y czynnoÊci przygotowawcze. Brawa b´dà najlepszà nagrodà za ten wysi∏ek. Rodzice, patrzàc na scen´, b´dà dumni, bo ich
dziecko by∏o potrzebne, i nie b´dà ˝a∏owaç, ˝e nie ma talentów aktorskich. Wyrazy uznania sà tak samo wa˝ne jak oklaski dla ma∏ych aktorów.
Popatrzmy na uroczystoÊci przedszkolne z punktu widzenia edukacji.
Wszystko zale˝y od tego, w jakim stopniu dzieci biorà udzia∏ w pracach przygo-

71

Rozdzia∏ 6 S y t u a c j e s z c z e g ó l n e j a k o p r o c e s u c z e n i a s i ´ . . .

towawczych. Je˝eli doroÊli sami zaplanujà wszystko, a potem sami wykonajà
wszystkie odpowiedzialne czynnoÊci – efekty edukacyjne b´dà mizerne. Rola
dzieci ograniczy si´ bowiem do wykonania drobnych poleceƒ, a te nie sà dla nich
ani kszta∏càce, ani interesujàce. UroczystoÊç przedszkolna straci wówczas du˝o
z walorów wychowawczych. Dlatego dzieci powinny uczestniczyç zarówno
w planowaniu uroczystoÊci, jak i w jej organizacji. Wspólne planowanie uroczystoÊci jest dla nich znakomità okazjà do rozwa˝aƒ typu: co si´ stanie, gdy..., a to
przyczynia si´ do rozwijania rozumowania przyczynowo-skutkowego. Wybór
najlepszego schematu organizacyjnego i jego realizacja uczy dzieci màdrego zachowywania si´ w skomplikowanych sytuacjach ˝yciowych. Jest to tak˝e okazja
do uÊwiadomienia dzieciom, jak wa˝na jest wspó∏praca i odpowiedzialnoÊç za to,
co ka˝de z nich zrobi i co robià inni.
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Rozdzia∏ 7

Zaj´cia dydaktyczne – ich mocne i s∏abe strony.
Potrzeba zachowania rozsàdnych granic
w organizowaniu takich zaj´ç w przedszkolu1

Analiza wielu zaj´ç, w których uczestniczà starsze przedszkolaki, wskazuje
na to, ˝e metodyka nauczania szkolnego skutecznie wypiera metodyk´ wychowania przedszkolnego. Dotyczy to zw∏aszcza przedszkolnych zaj´ç dydaktycznych. Ma∏o kto dostrzega, jak bardzo ró˝ni si´ kszta∏cenie dzieci przedszkolnych od nauczania ma∏ych uczniów w szkole. Nawet w dobrych
przedszkolach jest obecnie coraz wi´cej zaj´ç dydaktycznych, cz´sto prowadzonych na sposób szkolny, chocia˝ mo˝liwoÊci umys∏owe przedszkolaków sà
zdecydowanie mniejsze.
Jakie sà tego powody? Otó˝ nazwa „zaj´cia dydaktyczne” sugeruje, ˝e jest to
dzia∏alnoÊç, na którà sk∏adajà si´ czynnoÊci nauczyciela i uczniów. Nazwa ta zosta∏a przeniesiona z dydaktyki szkolnej do wychowania przedszkolnego. Jednym
z powodów by∏ i dalej jest sposób kszta∏cenia nauczycieli przedszkola. W trakcie studiów w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej zaj´cia z dydaktyki majà
wysokà rang´. Stanowià bowiem baz´ dla szkolnych metodyk szczegó∏owych
oraz dla metodyki wychowania przedszkolnego.
Kszta∏cenie nauczycieli wychowania przedszkolnego jest prawie zawsze ∏àczone z nauczaniem poczàtkowym. Niedobre dla wychowania przedszkolnego
jest to, ˝e metodyki nauczania poczàtkowego sà zdecydowanie konkretniejsze
i lepiej przystajà do dydaktyki, którà przecie˝ studiujàcy nauczyciele musieli
wczeÊniej opanowaç i zaliczyç. Efekty nauki szkolnej sà te˝ bardziej wymierne
ni˝ efekty wychowania przedszkolnego. ¸atwo, na przyk∏ad, mo˝na sprawdziç,
w jakim stopniu mali uczniowie nauczyli si´ pisaç, czytaç i liczyç. W wychowaniu
przedszkolnym trudno o tak prostà i wyrazistà analiz´ skutecznoÊci pracy nauczyciela. Nic wi´c dziwnego, ˝e studentom edukacji wczesnoszkolnej wydaje
si´, i˝ wa˝niejsze sà nauczycielskie kompetencje w zakresie nauczania poczàtkowego ni˝ te, które dotyczà wychowania przedszkolnego.
W tym rozdziale zosta∏y wykorzystane fragmenty publikacji: E. Gruszczyk-Kolczyƒska,
E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków...
1
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Jakie sà negatywne skutki stosowania szkolnej metodyki
w wychowaniu przedszkolnym?
Mo˝na si´ o tym przekonaç, analizujàc zaj´cia w klasach zerowych organizowanych w szko∏ach. SzeÊciolatkami zajmujà si´ tam g∏ównie nauczyciele majàcy spore doÊwiadczenie pedagogiczne w zakresie nauczania poczàtkowego. Poniewa˝
trudno im oderwaç si´ od tego, co potrafià najlepiej, wi´kszoÊç zaj´ç z szeÊciolatkami prowadzà na sposób szkolny. Sadzajà dzieci przy stolikach lub na wyk∏adzinie
dywanowej i organizujà zaj´cia podobne do lekcji szkolnych. Wyglàda to cz´sto,
niestety, tak:
– szeÊciolatki siedzà st∏oczone i s∏uchajà tego, co nauczyciel wyjaÊnia im s∏ownie, majà to zrozumieç i zapami´taç;
– nauczyciel pokazuje im obrazki, przypina wyci´te z papieru sylwetki lub rysuje coÊ na tablicy, dzieci majà patrzeç i wszystko rozumieç;
– wiele czasu dzieci sp´dzajà, siedzàc przy szkolnych stolikach zaj´te rysowaniem
i odwzorowywaniem, a nie sà to przecie˝ najwa˝niejsze ˝yciowe umiej´tnoÊci.
Dzieci, które nie potrafià jeszcze odnaleêç si´ w tak organizowanym procesie kszta∏cenia (jest ich, niestety, sporo), naÊladujà bezmyÊlnie rówieÊników i powtarzajà to, co powiedzia∏y inne dzieci, nie próbujàc nawet zrozumieç, na czym
to wszystko polega.
Niestety, taki sposób prowadzenia zaj´ç podoba si´ doros∏ym. Szkolni nauczyciele uwa˝ajà, i˝ na tym w∏aÊnie polega kszta∏cenie przedszkolaków, a rodzice myÊlà, ˝e w ten sposób ich pociechy wczeÊniej nauczà si´ tego, co potrzebne
w szkole. Tak organizowana edukacja przedszkolaków – nawet gdy dotyczy szeÊciolatków – jest ma∏o przyjazna i ma∏o skuteczna. Niestety, taki sposób organizowania zaj´ç zwanych dydaktycznymi jest coraz cz´Êciej stosowany z pi´ciolatkami, a nawet z czterolatkami.
Im m∏odsze dziecko, tym mniej korzysta ze s∏ownego przekazu i narysowanego obrazka. Najwa˝niejsze sà bowiem osobiste doÊwiadczenia dziecka zgromadzone w sytuacjach podobnych do ˝yciowych. Mo˝e to byç zaaran˝owana zabawa lub seria takich zadaƒ, aby dzieci mog∏y osobiÊcie manipulowaç
przedmiotami, oraz inscenizacja sytuacji z ˝ycia codziennego itd. Równie wa˝ne
jest umiej´tne kierowanie dzieci´cym spostrzeganiem i rozumowaniem.
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Jak organizowaç zaj´cia dydaktyczne,
aby osiàgnàç zamierzone cele edukacyjne?
Zaj´cia dydaktyczne organizowane sà po to, aby ukszta∏towaç w dzieci´cych
g∏owach to, co okreÊlajà g∏ówne cele wychowania i kszta∏cenia dzieci przedszkolnych. Mogà one mieç form´:
serii sytuacji zadaniowych, których celem jest ukszta∏towanie okreÊlonych
wiadomoÊci i umiej´tnoÊci na miar´ uczàcych si´ dzieci i zgodnych z realizowanym programem;
specjalnie zaaran˝owanych sytuacji podobnych do ˝yciowych, aby dzieci zrozumia∏y, jak wa˝na jest wiedza i umiej´tnoÊci, z których mo˝na skorzystaç,
gdy zajdzie taka potrzeba;
zabawy dydaktycznej, w trakcie której dzieci doskonalà to, co ju˝ potrafià,
i mogà realizowaç swoje umiej´tnoÊci na coraz wy˝szym poziomie.
ÂwiadomoÊç tego, jak dzieci uczà si´ w wymienionych formach zaj´ç dydaktycznych, pozwoli osiàgnàç lepsze efekty edukacyjne. Na przyk∏ad, aby
ukszta∏towaç umiej´tnoÊç liczenia, dziecko musi osobiÊcie i niebywale cz´sto
liczyç rozmaite przedmioty. Nauczyciel mo˝e wi´c korzystaç z wszystkich
wymienionych form zaj´ç dydaktycznych.
Realizm pedagogiczny nakazuje jednak braç pod uwag´ ograniczone mo˝liwoÊci uczenia si´ dzieci. Je˝eli nauczyciel chce:
– nauczyç dzieci czegoÊ nowego, powinien zorganizowaç sytuacj´ zadaniowà
tak, aby dzieci´cy umys∏ by∏ zaj´ty gromadzeniem tylko tych doÊwiadczeƒ, które sà wa˝ne dla ukszta∏towania nowej umiej´tnoÊci;
– doskonaliç dzieci´ce umiej´tnoÊci, powinien zorganizowaç dla dzieci zabaw´ dydaktycznà – wówczas ka˝de dziecko mo˝e çwiczyç wed∏ug w∏asnego tempa i stosownie do swoich mo˝liwoÊci;
– ˝eby dzieci zacz´∏y stosowaç nabyte umiej´tnoÊci, powinien zorganizowaç dzieciom sytuacje, które b´dà maksymalnie podobne do tych znanych
z otoczenia.
Wybierajàc form´ zaj´ç dydaktycznych, trzeba te˝ zadbaç o ich dobrà organizacj´. Ka˝de dziecko powinno dok∏adnie widzieç, co nauczyciel pokazuje, s∏yszeç jego polecenia i wyjaÊnienia. Dzieci muszà mieç tak˝e wygodne miejsce
do pracy i dysponowaç zestawem przedmiotów do manipulacji (je˝eli zadanie
wymaga wspó∏pracy, jeden zestaw wystarczy dla pary dzieci). Poniewa˝ s∏owne
instrukcje sà dla wielu czterolatków i pi´ciolatków ma∏o zrozumia∏e, dlatego lepiej jest pokazaç im, co majà zrobiç, a pytanie, na które dzieci majà odpowiedzieç, trzeba uzupe∏niç gestem ilustrujàcym, o co chodzi.
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Jak dzieci uczà si´ w sytuacjach zadaniowych?
Skupmy si´ na sytuacjach zadaniowych – od tego zaczyna si´ bowiem nauka
nowych umiej´tnoÊci – a tak˝e na umiej´tnym kierowaniu rozumowaniem
dzieci, aby dostrzega∏y sens w tym, co robià. Konieczne jest cierpliwe s∏uchanie tego, o czym mówià dzieci, gdy˝ w ten sposób mo˝na sprawdzaç, czy dzieci´ce rozumowanie biegnie we w∏aÊciwym kierunku. Trzeba tak˝e pami´taç,
˝e jedna lub dwie sytuacje zadaniowe nie wystarczà do ukszta∏towania nowych
umiej´tnoÊci. Ze wzgl´du na ró˝nice indywidualne dzieci w podatnoÊci i wra˝liwoÊci na uczenie si´ potrzebna jest seria sytuacji zadaniowych. Jednym dzieciom wystarczy raz pokazaç, co majà zrobiç, i ju˝ potrafià to wykonaç. Innym
trzeba danà czynnoÊç pokazywaç wielokrotnie, a i tak majà k∏opoty podczas jej
wykonywania.
Na tym jednak nie koniec. Z analizy zachowania dzieci w z∏o˝onych i trudnych sytuacjach zadaniowych wynikajà bowiem nast´pujàce ustalenia:
– na poczàtku nowej sytuacji dzieci tylko si´ przyglàdajà, aby oswoiç si´
z tym, czego jeszcze nie znajà;
– gdy sytuacja powtórzy si´, dzieci sà ˝ywo zainteresowane przedmiotami,
chcà ich dotykaç i manipulowaç nimi. Sà tym tak zaj´te, ˝e nie potrafià dostrzec,
na czym polega nowa sytuacja;
– przy ponownym powtórzeniu sytuacji dzieci potrafià ju˝ dostrzec, o co
chodzi, na czym polega zadanie. Teraz dopiero zaczynajà w nim uczestniczyç
i chcà je rozwiàzywaç;
– je˝eli to im si´ uda, w nast´pnej sytuacji sà ju˝ na tyle samodzielne, ˝e potrafià z powodzeniem wykonaç podobne zadania.
Gdy dziecko oswaja si´ z nowà sytuacjà, nie ma sensu t∏umaczyç mu, o co
w niej chodzi, bo i tak tego nie zrozumie. Je˝eli interesuje si´ przedmiotami,
trzeba pozwoliç mu je poznaç, dopiero wtedy b´dzie mog∏o skupiç si´ na tym,
do czego s∏u˝à w danej sytuacji. Potem dzieci mogà ju˝ gromadziç doÊwiadczenia konieczne do kszta∏towania nowych umiej´tnoÊci. Mo˝na si´ o tym przekonaç, organizujàc na przyk∏ad seri´ sytuacji zadaniowych, których celem jest zrozumienie, na czym polega sortowanie przedmiotów wed∏ug wyró˝nionych cech,
a potem okreÊlenie ka˝dego z tych przedmiotów wed∏ug wczeÊniej wyró˝nionych cech. Doskonale nadajà si´ do tego zwyczajne guziki, które trzeba rozdzieliç, bioràc pod uwag´ liczb´ ich dziurek, wielkoÊç i kolor, a nast´pnie nazwaç wybrany guzik, okreÊlajàc jego wielkoÊç, kolor i liczb´ dziurek. Dzieci zachowujà si´
w tej serii zadaƒ tak:
– na poczàtku sà zafascynowane guzikami i chcà si´ nimi bawiç. Sà poch∏oni´te zabawà manipulacyjnà i nie s∏uchajà wyjaÊnieƒ nauczyciela;
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– gdy ustalà, jakie sà guziki (b∏yszczà, sà kolorowe, mo˝na jedne wymieniaç
na inne itp.), zaczynajà s∏uchaç, co majà z nimi zrobiç – wtedy dopiero mo˝na wyjaÊniç dzieciom sens zadania;
– sortowanie guzików wed∏ug cech jest dla przedszkolaków dosyç ∏atwe,
gdy˝ w trakcie zabaw manipulacyjnych dowiedzia∏y si´, jakie guziki majà do dyspozycji, i szybko wykonujà to zadanie.
Zdecydowanie trudniej okreÊliç dzieciom wybrany guzik tak, aby nie pominàç
wyró˝nionych wczeÊniej cech, dlatego wi´kszoÊç dzieci znowu patrzy na guziki
i manipuluje nimi. Potem przyglàdajà si´, jak z okreÊlaniem wybranego guzika radzà sobie odwa˝niejsze dzieci. Gdy rozeznajà si´, o co chodzi, naÊladujà. Na koniec próbujà samodzielnie okreÊlaç cechy wybranych guzików.
Z opisanego przebiegu uczenia si´ dzieci wynika, ˝e nie ma wi´kszego sensu
organizowanie pojedynczych zaj´ç dla kszta∏towania nowych umiej´tnoÊci. Musi
to byç zawsze seria zaj´ç.
Koƒczàc analiz´ procesu uczenia si´ w sytuacjach zadaniowych, warto nawiàzaç do wczeÊniej ju˝ omawianej metody projektu w edukacji elementarnej2. Otó˝
nie ma przeszkód, aby wybrane treÊci kszta∏cenia podane w cz´Êci drugiej Programu dla starszych przedszkolaków realizowaç wed∏ug tej metody.

2
J.H. Helm, L.G. Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Wydawnictwa
CODN, Warszawa 2003.
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Rozdzia∏ 8

O kszta∏towaniu dobrych relacji z rodzicami
starszych przedszkolaków1

Rodzice z regu∏y sà wielkimi sojusznikami przedszkola i nauczyciela, który
zajmuje si´ ich dzieckiem. Bywa jednak, ˝e wspó∏praca nie uk∏ada si´ najlepiej,
zwykle z powodu nieporozumieƒ mi´dzy nauczycielem i rodzicami niektórych
dzieci. Z regu∏y przyczynà jest nieprzyjmowanie do wiadomoÊci problemów
wychowawczych i edukacyjnych ich dziecka. Rodzice rzadko obserwujà inne
dzieci w wieku syna lub córki i nie majà skali porównawczej. Kochajàc swoje
dziecko, sà sk∏onni tak t∏umaczyç niedostatki w jego zachowaniu: Jest jeszcze
ma∏e..., Jeszcze zdà˝y, przecie˝ doroÊnie..., Chorowa∏o... itp. Czasami majà inne
zdanie o regu∏ach wychowawczych lub sà pod wp∏ywem koncepcji bezstresowego wychowania. Bywa te˝, ˝e nauczyciele zm´czeni dzieçmi i swoimi osobistymi problemami nie zachowujà równowagi i przekazujà rodzicom wi´cej
z∏ych ni˝ dobrych wiadomoÊci o ich dziecku.
Gdy rodzice ka˝dego dnia sà bombardowani skargami i narzekaniami na zachowanie dziecka, przestajà temu wierzyç i lekcewa˝à s∏owa nauczyciela.
Wszystko to utrudnia porozumiewanie si´ w sprawach wa˝nych dla osiàgania
sukcesów wychowawczych i edukacyjnych dziecka.
Je˝eli dziecko dobrze funkcjonuje w przedszkolu, nie ma problemów. Pojawiajà si´ one wówczas, gdy zachowanie dziecka niekorzystnie i znaczàco ró˝ni
si´ od zachowania innych dzieci. Powszechnie uwa˝a si´, ˝e dobrym sposobem
uÊwiadomienia tego rodzicom jest zaproszenie ich na zaj´cia otwarte. Wówczas
sami wszystko zobaczà i ∏atwiej sk∏oniç ich do podj´cia dzia∏aƒ naprawczych. Jest
to jednak bardziej skomplikowane.
Na zaj´cia otwarte zaprasza si´ wszystkich rodziców i prowadzi si´ je tak,
aby mogli zobaczyç swoje dzieci na tle rówieÊników. Je˝eli dziecko odnosi sukcesy, jego rodzice majà powody do dumy. Gdy dziecko funkcjonuje êle, rodzice
sà zmartwieni. Na dodatek czujà si´ spo∏ecznie upokorzeni, bo inni rodzice to
1
Tak˝e i w tym rozdziale zosta∏y wykorzystane fragmenty publikacji: E. Gruszczyk-Kolczyƒska
i E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków...
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widzà. Bojà si´ z∏ej opinii i niejako naznaczenia ich dziecka. Nic wi´c dziwnego,
˝e rodzice dzieci êle funkcjonujàcych nie przychodzà wi´cej na zaj´cia otwarte,
a co gorsza – unikajà rozmów o swoim dziecku. Proponuj´ wi´c nast´pujàcy
sposób post´powania:
– wyjaÊniç rodzicom, ˝e z dzieckiem dzieje si´ coÊ niedobrego. Dlatego warto zobaczyç je na tle innych dzieci, zapewniç rodziców, ˝e nie chodzi o krytyk´
dziecka, ale o podj´cie màdrych dzia∏aƒ naprawczych;
– zorganizowaç zaj´cia otwarte tylko dla nich. Trzeba je tak poprowadziç, aby
rodzice mogli zobaczyç te zachowania dziecka, które budzà szczególny niepokój;
– na koniec wspólnie zastanowiç si´, w jaki sposób mo˝na pomóc dziecku.
Je˝eli sytuacja jest szczególnie skomplikowana, warto na t´ rozmow´ zaprosiç
psychologa z poradni dla dzieci.
Sà to niewàtpliwie dodatkowe obowiàzki dla nauczyciela. Warto je jednak
podjàç ze wzgl´du na korzyÊci. Nauczyciel zdob´dzie sojuszników w màdrym
prowadzeniu trudnego dziecka. Rodzice zechcà zmieniç swoje metody wychowawcze. Je˝eli zajdzie taka potrzeba, zapewnià koniecznà opiek´ specjalistycznà swojemu dziecku.

Jak rozmawiaç z rodzicami?
Po pierwsze – o dziecku mówiç w kategoriach wolniejszego tempa rozwoju umys∏owego i unikaç sformu∏owaƒ typu: zaburzenia rozwojowe, dysfunkcje, mikrouszkodzenia itd. Nale˝y tak˝e wyjaÊniç, ˝e wolniejszy rozwój nie
zawsze oznacza gorszy, bo wiele zale˝y od dzia∏aƒ wspomagajàcych i ratujàcych. Zamiast ogólników typu: jest opóêniony w rozwoju, trzeba podaç konkretne umiej´tnoÊci, które opanowali rówieÊnicy, a z którymi dziecko sobie nie radzi. Mo˝e si´ bowiem okazaç, ˝e sà zrzàdzenia losu i konkretne przyczyny
wychowawcze, które po∏o˝y∏y si´ cieniem na rozwoju dziecka. Je˝eli si´ o nich
wie, ∏atwiej dziecku pomóc.
Po drugie – nie straszyç rodziców poradnià i psychologiem. Je˝eli sposób funkcjonowania dziecka ra˝àco odbiega od normy i konieczna jest interwencja specjalisty z poradni, trzeba im to powiedzieç ogl´dnie, z nadziejà, ˝e wczesna interwencja mo˝e zmieniç wiele na lepsze. Radz´ tak˝e zaprosiç psychologa
razem z rodzicami na zaj´cia otwarte. Wówczas rozmowa o tym, jak skutecznie
pomóc dziecku, stanie si´ ∏atwiejsza.
Po trzecie – nie ma sensu radziç rodzicom, aby przeczytali odpowiednià
ksià˝k´ o tym, jak trzeba wychowywaç i wspomagaç dziecko w rozwoju. Sà tak
zaj´ci walkà o byt i swoimi problemami, ˝e nie majà zwykle ani czasu, ani si∏y,
aby wstàpiç do ksi´garni lub do biblioteki.
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Warto mieç w przedszkolu kilka ksià˝ek zawierajàcych konkretne informacje, jak mo˝na sobie radziç, wychowujàc trudne dziecko. Nale˝y
wówczas nie tylko pokazaç rodzicom ksià˝k´, którà powinni przeczytaç, lecz
tak˝e wskazaç im miejsca, gdzie znajdujà si´ konkretne wskazówki do pracy
z dzieckiem. Gdy rodzice zostanà ju˝ przekonani, ˝e dziecku potrzebne jest dodatkowe wsparcie, ch´tnie po takà ksià˝k´ si´gnà.
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Rozdzia∏ 9

Charakterystyka Programu dla starszych
przedszkolaków: za∏o˝enia i g∏ówne cele
wspomagania rozwoju, wychowania
i edukacji dzieci
Jeszcze nie tak dawno o szeÊciolatkach mówiono starsze przedszkolaki,
cztero- i pi´ciolatki zaliczano do Êredniaków, a trzylatki by∏y po prostu maluchami. W ciàgu ostatnich lat wiele si´ zmieni∏o: szeÊciolatki sà coraz cz´Êciej zaliczane do ma∏ych uczniów, cztero- i pi´ciolatki awansowa∏y na starszych przedszkolaków, zaÊ maluchy to dwulatki i trzylatki1.
Po cz´Êci jest to konsekwencjà decyzji2 o zapewnieniu ka˝demu dziecku jednego roku wychowania przedszkolnego. SzeÊciolatki przewa˝nie korzystajà z tego dobrodziejstwa w klasach zerowych organizowanych w szko∏ach. To, co oferuje si´ tam szeÊciolatkom, coraz bardziej przypomina edukacj´ szkolnà, chocia˝
w oficjalnych dokumentach wyraênie podkreÊla si´, ˝e wychowanie i edukacja
szeÊciolatków ma przebiegaç zgodnie z za∏o˝eniami wychowania przedszkolnego. Rozbie˝noÊç za∏o˝eƒ i rzeczywistoÊci wynika z faktu, ˝e klasy zerowe organizowane w szko∏ach powierza si´ nauczycielom nauczania poczàtkowego. Ci,
prowadzàc zaj´cia z szeÊciolatkami, mimo woli stosujà szkolne sposoby kszta∏cenia, gdy˝ po prostu najlepiej je znajà.
Wynika to z systemu kszta∏cenia przysz∏ych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, gdzie tradycyjnie ∏àczy si´ nauczanie poczàtkowe z wychowaniem
przedszkolnym3. Wprowadzona w poÊpiechu reforma systemu oÊwiaty wymusi∏a
1
Jest kilka przyczyn, dla których dwulatki sà coraz cz´Êciej przyjmowane do przedszkoli. Brak
˝∏obków, zw∏aszcza w ma∏ych miejscowoÊciach, powoduje, ˝e pracujàce matki nie majà gdzie oddaç dziecka pod opiek´. Urlopy wychowawcze nie sà p∏atne, ponadto pracujàce matki obawiajà
si´, ˝e bioràc d∏ugi urlop, utracà prac´, a zdobycie innej jest niebywale trudne. Z drugiej strony,
dyrektorki przedszkola decydujà si´ na przyj´cie k∏opotliwych dwulatków ze wzgl´du na to, ˝e
w przedszkolach bywa wi´cej miejsc ni˝ dzieci, co jest spowodowane ni˝em demograficznym.
2
Artyku∏ 14 ust´p 3 Ustawy o systemie oÊwiaty z dnia 7 wrzeÊnia 1991 roku ze zmianami dotyczàcymi rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).
3
Wi´cej informacji w publikacji: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, Wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci a kszta∏cenie nauczycieli przedszkola, w: Rozwój zawodowy nauczyciela, red. H. Moroz, Wydawnictwo IMPULS, Kraków 2005.
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szybkie przygotowanie nauczycieli do realizacji idei kszta∏cenia zintegrowanego. Zakres kszta∏cenia zosta∏ wi´c, kosztem wychowania przedszkolnego, niebezpiecznie
przesuni´ty na kszta∏cenie zintegrowane. Dlatego te˝ absolwenci studiów sà zdecydowanie lepiej przygotowani do pracy w szkole ni˝ w przedszkolu. Obecny sposób
kszta∏cenia nauczycieli jest tak˝e przyczynà nasilajàcej si´ tendencji prowadzenia
w przedszkolu zaj´ç na sposób szkolny. Budzi to uzasadnione obawy, gdy˝ przedszkolaki majà inne potrzeby rozwojowe, wychowawcze i edukacyjne.
Zaliczanie czterolatków i pi´ciolatków do starszych przedszkolaków wynika z faktu, ˝e sà to cz´sto najstarsze dzieci w przedszkolu, bo szeÊciolatki ucz´szczajà do klas
zerowych. Wiele mówi si´ tak˝e o obni˝eniu wieku rozpoczynania nauki szkolnej.
Z tych i innych jeszcze powodów szczególnie wa˝ne staje si´ wyrównywanie
ró˝nic indywidualnych przez intensywne wspomaganie i korygowanie rozwoju
umys∏owego starszych przedszkolaków. Jeszcze nie tak dawno zwracano na to
uwag´ w wychowywaniu i kszta∏ceniu szeÊciolatków, aby zapewniç im lepszy start
szkolny. Teraz staje si´ to g∏ównym zadaniem wychowania przedszkolnego pi´ciolatków, które byç mo˝e ju˝ nied∏ugo b´dà musia∏y sprostaç wymaganiom szkolnym,
chocia˝ tak naprawd´ b´dà ucz´szcza∏y do klasy zerowej.
Wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci jest wplecione w wychowanie
i kszta∏cenie. ZawartoÊç programu jest zgodna z obowiàzujàcà podstawà programowà wychowania przedszkolnego4. Dowodzà tego cele wychowania
i kszta∏cenia, wokó∏ których program zosta∏ zbudowany, a mianowicie:
stwarzanie dzieciom korzystnych warunków do wszechstronnego
i harmonijnego rozwoju osobowoÊci, w tym tak˝e do rozwijania swoich
szczególnych uzdolnieƒ, wszak ka˝de dziecko jest nimi obdarzone;
wspieranie w rozwoju wszystkich dzieci, zarówno tych o znakomitych
mo˝liwoÊciach rozwojowych, jak i tych, które rozwijajà si´ wolniej lub
nieharmonijnie. Pomo˝e to wszystkim dzieciom lepiej okreÊliç swoje miejsce w Êwiecie i realizowaç potrzeby;
kszta∏towanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia si´, w tym
tak˝e zdolnoÊci do podejmowania wysi∏ku intelektualnego, bez którego trudno cokolwiek osiàgnàç;
wychowywanie dzieci tak, aby sprawia∏y radoÊç doros∏ym i aby dobrze wiod∏o si´ im wÊród innych. Jest to niebywale wa˝ne w sytuacji zarysowujàcego si´ ju˝ kryzysu wychowania rodzinnego;
4

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddzia∏ów przedszkolnych
w szko∏ach podstawowych stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó∏ (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z póên. zm.).
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wspomaganie dzieci w odró˝nianiu dobra od z∏a i w kszta∏towaniu
kompetencji spo∏ecznych, bo mogà wówczas wspólnie uczyç si´ i bawiç,
a tak˝e pomagaç sobie nawzajem w trudniejszych sytuacjach;
zach´canie i wdra˝anie dzieci do poznawania siebie i otaczajàcego
Êwiata tak, aby potrafi∏y byç za siebie odpowiedzialne, rozumia∏y, co si´ wokó∏ nich dzieje, i realizowa∏y swoje potrzeby rozwojowe i edukacyjne;
konstruowanie dzieci´cej wiedzy oraz umiej´tnoÊci stosownie do tego, co
starszy przedszkolak mo˝e ogarnàç swoim umys∏em.
Cele te zosta∏y rozpisane na szczegó∏owe treÊci kszta∏cenia i uporzàdkowane
w obszary dzia∏alnoÊci wychowawczej i kszta∏càcej, z uwzgl´dnieniem realnych
mo˝liwoÊci wspomagania dzieci w ich rozwoju w warunkach przedszkola, niezale˝nie od formu∏y organizacyjnej.
W Programie dla starszych przedszkolaków znajduje si´ szesnaÊcie obszarów
dzia∏alnoÊci pedagogicznej i sà one prezentowane w pewnej kolejnoÊci. Mo˝na je realizowaç w innej kolejnoÊci, co wi´cej – o realizacj´ wielu z nich trzeba
dbaç tak d∏ugo, jak d∏ugo dzieci przebywajà w przedszkolu.
Dotyczy to zw∏aszcza kszta∏towania umiej´tnoÊci spo∏ecznych u dzieci.
Ten zakres wychowania trzeba rozpoczàç w pierwszych dniach pobytu dzieci
w przedszkolu, jest to tak˝e wa˝ne zadanie wychowawcze szko∏y. Rozszerzeniem tych treÊci jest wdra˝anie dzieci do dba∏oÊci o bezpieczeƒstwo w∏asne
oraz innych ludzi.
Na tym jednak nie koniec. Nale˝y te˝ kszta∏towaç u dzieci poczucie przynale˝noÊci do rodziny, miejsca zamieszkania i kraju wraz z koniecznà do tego wiedzà. W dobie kryzysu wychowania rodzinnego trzeba tak˝e z wielkà troskà kszta∏towaç nawyki kulturalnego zwracania si´ dzieci do innych, gdy˝
– niestety – nie dba si´ o to w wielu domach. Wymienione obszary dzia∏alnoÊci
pedagogicznej trzeba realizowaç w Êcis∏ej wspó∏pracy z rodzicami dzieci, sukcesywnie, przez ca∏y czas pobytu dzieci w przedszkolu.
Kszta∏towanie elementarnych nawyków higienicznych u dzieci, umiej´tnoÊci korzystania z toalety, a tak˝e w∏aÊciwego zachowania si´
przy stole jest tradycyjnie realizowane w ramach wychowania zdrowotnego. Ze
wzgl´du na nasilajàce si´ zaniedbania wychowawcze w wielu domach rodzinnych
przedszkolaków, temu w∏aÊnie zakresowi dzia∏alnoÊci przedszkolnej trzeba nadaç
wi´kszà rang´ i dlatego jest to oddzielny obszar dzia∏alnoÊci przedszkolnej.
Wychowanie zdrowotne i kszta∏towanie sprawnoÊci ruchowej dzieci
to wa˝ny obszar dzia∏alnoÊci pedagogicznej przedszkola, o który dba si´ ka˝dego dnia, przez ca∏y rok. Sà ku temu co najmniej dwa wa˝ne powody. Trudno bowiem wspomagaç rozwój umys∏owy dziecka, gdy nie ma ono zaspokojonej potrzeby ruchu i z tej przyczyny jest niezborne ruchowo. Problem jednak w tym,
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˝e obecnie w wychowaniu rodzinnym coraz mniej dba si´ nie tylko o rozwój
sprawnoÊci ruchowej dzieci, lecz tak˝e o to, aby odpowiednio d∏ugo przebywa∏y na powietrzu. Trzeba o tym pami´taç, realizujàc wspomniany obszar wychowania przedszkolnego – od tego bowiem zale˝y zdrowie i rozwój dzieci.
Zarysowujàcy si´ kryzys wychowania rodzinnego sprawia, ˝e kszta∏towanie
umiej´tnoÊci samoobs∏ugowych dzieci oraz wdra˝anie do utrzymywania
∏adu i porzàdku jest przerzucane na nauczycieli przedszkola. Nie zawsze pami´ta si´ o tym, ˝e dzieci, które ba∏aganià wokó∏ siebie, majà zwykle powa˝ne problemy w gospodarowaniu swoimi zasobami poznawczymi. Dlatego kszta∏towanie
umiej´tnoÊci samoobs∏ugowych oraz wdra˝anie do utrzymywania ∏adu i porzàdku
nabiera wi´kszej wagi w procesie wspomagania rozwoju umys∏owego dzieci.
Dba∏oÊç o rozwój mowy w Programie starszych przedszkolaków jest omawiana w dwóch obszarach dzia∏alnoÊci pedagogicznej. Pierwszy to intensywne
wspomaganie rozwoju mowy u dzieci, w tym dba∏oÊç o poprawnà wymow´, wdra˝anie do uwa˝nego s∏uchania i s∏ownego formu∏owania przemyÊleƒ. Drugi zaÊ to przybli˝anie dzieciom sensu kodowania informacji w czytelny sposób jako wprowadzenie do nauki pisania i czytania (mowa pisana).
W ka˝dym z tych obszarów sà jasno okreÊlone treÊci i zakresy wspomagania rozwoju, wychowania i kszta∏cenia dzieci. Trzeba je realizowaç we wzajemnej korelacji, a tak˝e w Êcis∏ej wspó∏pracy z rodzicami i, gdy jest taka potrzeba, z logopedà.
Wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynnoÊci intelektualnych, które
stosujà w poznawaniu i rozumieniu swojego otoczenia w Programie dla
starszych przedszkolaków zajmuje szczególnà pozycj´. Ten obszar b´dzie realizowany równolegle – najpierw oddzielnie, potem w ramach pozosta∏ych obszarów
wychowania i kszta∏cenia. Ma to uzasadnienie psychologiczne. WyjaÊni´ to
na przyk∏adzie klasyfikacji5.
Z prawid∏owoÊci rozwoju umys∏owego wynika, ˝e trzeba zaczàç od zorganizowania serii sytuacji zadaniowych, w których dzieci b´dà mog∏y zgromadziç doÊwiadczenia potrzebne im do budowania schematów umys∏owych klasyfikacje,
oczywiÊcie stosownie do mo˝liwoÊci rozwojowych. JednoczeÊnie nale˝y kierowaç procesem uczenia tak, aby skutecznie pomagaç dzieciom w stopniowym
kszta∏towaniu (interioryzacji) schematów, które pozwolà im na coraz precyzyjniejsze klasyfikowanie. Ten zakres wspomagania rozwoju umys∏owego ma byç
realizowany w omawianym obszarze wychowania i kszta∏cenia dzieci.
Schematy umys∏owe, zwane klasyfikacjà, umo˝liwiajà tworzenie poj´ç, a tak˝e porzàdkowanie wiedzy o otoczeniu. Kwestie te zostanà wyjaÊnione na poczàtku rozdzia∏u 10.4., który stanowi merytoryczne wprowadzenie do omawianego obszaru wychowania i kszta∏cenia starszych
przedszkolaków.
5
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Gdy schemat klasyfikacje zostanie ju˝ zbudowany, trzeba stworzyç dzieciom
okazj´ do korzystania z niego. Ten zakres wspomagania rozwoju umys∏owego
dzieci b´dzie realizowany w ramach edukacji przyrodniczej, matematycznej, we
wszystkich zakresach wychowania przez sztuk´ itd. Nale˝y wi´c przestrzegaç
odpowiedniej kolejnoÊci – najpierw pomóc dzieciom zbudowaç schematy intelektualne, a potem pomagaç w korzystaniu z tych narz´dzi rozumowania przy
kszta∏towaniu wiadomoÊci i umiej´tnoÊci.
W tym obszarze dzia∏alnoÊci pedagogicznej trzeba si´ skupiç na wspomaganiu
dzieci w kszta∏towaniu czynnoÊci intelektualnych, które zapewnià przedszkolakom sukcesy w nauce szkolnej, a wi´c w zakresie coraz precyzyjniejszej klasyfikacji, w wiàzaniu przyczyny ze skutkiem i wnioskowaniu o odwracalnoÊci obserwowanych zmian. Wybierajàc wymienione ju˝ obszary, kierowa∏am si´ realizmem
pedagogicznym6.
Kolejne trzy obszary dotyczà rozwijania dzieci´cych umys∏ów w zakresie tego, co
potem w edukacji szkolnej okreÊla si´ wiedzà i umiej´tnoÊciami matematyczno-przyrodniczymi. Starsze przedszkolaki majà poznaç zjawiska atmosferyczne i zmiany
zachodzàce w pogodzie w ró˝nych porach roku. Równie wa˝ne jest wychowanie dla poszanowania roÊlin i zwierzàt, a tak˝e do rozumienia elementarnych praw przyrody. Nie sposób wyobraziç sobie wychowania przedszkolnego
bez edukacji matematycznej w po∏àczeniu ze wspomaganiem rozwoju intelektualnego dzieci. Te obszary wychowania i kszta∏cenia b´dà realizowane z wielkà dba∏oÊcià o dopasowanie treÊci kszta∏cenia do realnych mo˝liwoÊci umys∏owych
przedszkolaków, a tak˝e o wspomaganie rozwoju intelektualnego.
Wychowanie przez sztuk´ jest realizowane w Programie dla starszych
przedszkolaków w nast´pujàcych obszarach przez:
– uczestniczenie w dramie i ma∏ych formach teatralnych, w których
dzieci sà widzami i aktorami;
– muzyk´ i Êpiew oraz plàsy i taniec; tu dzieci s∏uchajà muzyki, muzykujà
i Êpiewajà, a tak˝e plàsajà i taƒczà przy muzyce;
– wypowiadanie si´ dzieci w ró˝nych formach plastycznych oraz oglàdanie dzie∏ sztuki i rozmawianie o tym, co artyÊci w nich przedstawiajà.
Wychowanie przez sztuk´ jest realizowane przez ca∏y pobyt dziecka
w przedszkolu. Zmieniajà si´ tylko treÊci i zakres kszta∏cenia. Trzeba je przecie˝
dostosowaç do mo˝liwoÊci poznawczych i wykonawczych dzieci oraz do ich
wra˝liwoÊci emocjonalnej.

Nie mo˝na przecie˝ sprowadziç wychowania przedszkolnego do treningu intelektualnego.
Dla rozwoju psychoruchowego dzieci równie wa˝ne jest przecie˝ zaspokajanie innych wa˝nych
potrzeb rozwojowych, a tak˝e celów edukacyjnych i wychowawczych.
6
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Wychowaniu przez sztuk´ sprzyjajà systematycznie prowadzone zaj´cia i wydarzenia kulturalne, w których dzieci mogà uczestniczyç. Sà to wystawy, wycieczki do muzeum, spotkania z artystami, a tak˝e organizowane w przedszkolu
uroczystoÊci. Znaczenia tych wydarzeƒ nie sposób przeceniç ze wzgl´du na autentyczny kontakt dzieci ze sztukà i mo˝liwoÊç kszta∏towania ich potrzeb estetycznych.
Wychowanie starszych przedszkolaków do korzystania z techniki:
dzia∏alnoÊç konstrukcyjna i bezpieczne u˝ywanie urzàdzeƒ technicznych znajdujàcych si´ w otoczeniu to osobny i trudny w realizacji obszar
dzia∏alnoÊci pedagogicznej. Trzeba bowiem uwzgl´dniç mo˝liwoÊci intelektualne dzieci i rosnàcà liczb´ urzàdzeƒ technicznych, nieraz bardzo skomplikowanych. Dzieci muszà wiedzieç, czy mogà korzystaç z nich samodzielnie, a je˝eli
tak, to w jaki sposób. Organizowanie zaj´ç konstrukcyjnych jest trudne, dzieci w grupie jest sporo i wymaga to zgromadzenia licznych narz´dzi i materia∏ów. Na dodatek trzeba zapewniç dzieciom bezpieczne warunki pracy. Mimo
takich komplikacji wychowanie do korzystania z techniki musi byç w przedszkolu realizowane.
Koƒczàc charakterystyk´ Programu dla starszych przedszkolaków, chc´ poinformowaç, ˝e zawarte w nim szczegó∏owe treÊci i propozycje metodyczne zosta∏y zweryfikowane w trakcie zaj´ç z dzieçmi. W tym celu skorzysta∏am z mo˝liwoÊci, jakie daje sprawdzanie treÊci kszta∏cenia metodà stopniowych
przybli˝eƒ7. Odbywa∏o si´ to, najkrócej mówiàc, tak:
– po sformu∏owaniu hase∏ programowych w opisanych obszarach dzia∏alnoÊci
pedagogicznej ustala∏am w zarysie sposób ich realizacji;
– nast´pnie analizowa∏am zaj´cia prowadzone wed∏ug tego zarysu metodycznego. Bra∏am tu pod uwag´, w jakim stopniu sà one przyjazne dla dzieci i nauczyciela;
– na tej podstawie korygowa∏am zarówno has∏a programowe, jak i sugestie
metodyczne, aby nadaç im mo˝liwie poprawnà formu∏´ pod wzgl´dem psychologicznym i pedagogicznym.
Stwierdzi∏am, ˝e ogólne i szczegó∏owe treÊci wychowania i kszta∏cenia, a tak˝e wskazówki dotyczàce wspomagania rozwoju starszych przedszkolaków dadzà
si´ zrealizowaç w warunkach przedszkola, niezale˝nie od formu∏y organizacyjnej
placówki.
I jeszcze jedno – podstawy pedagogiczne i psychologiczne opracowa∏am
w konwencji konstruktywizmu. Stara∏am si´ prze∏o˝yç najwa˝niejsze tezy z teorii konstruktywistycznych na praktyk´ wychowania przedszkolnego. Uzna∏am

7

Takie rozeznanie badawcze by∏o realizowane przez E. Gruszczyk-Kolczyƒskà i E. Zieliƒskà.
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bowiem, ˝e w programie nie ma miejsca na prezentacj´ teorii konstruktywistycznych. Dlatego teksty wprowadzajàce do ka˝dego obszaru wychowania
i edukacji sà nasycone ustaleniami pedagogicznymi i psychologicznymi wywodzàcymi si´ z konstruktywizmu. Wynika to choçby z przypisów, w których powo∏uj´ si´ na psychologów i pedagogów zaliczanych do konstruktywistów.
Chc´ tak˝e dodaç, ˝e Program dla starszych przedszkolaków koreluje z treÊciami zawartymi w opracowanym przeze mnie programie dla szeÊciolatków8
i programie Dzieci´ca matematyka9.

8
E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, G. Grabowska, Program wychowania i kszta∏cenia oraz
wspomagania rozwoju szeÊciolatków w przedszkolach, w klasach zerowych i w placówkach integracyjnych, z komentarzami psychologicznymi i metodycznymi, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2003.
9
E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Dzieci´ca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych, WSiP, Warszawa 1999.
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Rozdzia∏ 10

Program dla starszych przedszkolaków: cele,
szczegó∏owe treÊci wychowania i kszta∏cenia
oraz odpowiadajàce im podstawy psychologiczne
i komentarze metodyczne
10.1. Kszta∏towanie umiej´tnoÊci spo∏ecznych dzieci;
porozumiewanie si´ z doros∏ymi oraz innymi dzieçmi,
zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach
zadaniowych
10.1.1. O tym, jak wa˝ne jest kszta∏towanie umiej´tnoÊci spo∏ecznych
dzieci, a tak˝e rozeznanie si´ w tym, co wolno i czego nie wolno.
Jak dzieci uczà si´ porozumiewania z innymi i w jaki sposób
komunikujà innym swoje potrzeby? Jak wspó∏pracowaç z rodzicami
w zakresie kszta∏towania u dzieci umiej´tnoÊci spo∏ecznych?
Od kilku lat niepokojàco nasilajà si´ ró˝nice indywidualne w zakresie kompetencji spo∏ecznych m∏odszych i starszych przedszkolaków. Bywajà czterolatki
o zadziwiajàco wysokich umiej´tnoÊciach spo∏ecznych, ale sà i takie, które funkcjonujà êle. Bywajà te˝ pi´ciolatki nad wyraz dojrza∏e spo∏ecznie i takie, które
sprawiajà wiele k∏opotów, gdy˝ zachowujà si´ podobnie jak maluchy.
Dlaczego tak wa˝ne jest wspomaganie dzieci
w kszta∏towaniu umiej´tnoÊci obdarzania innych uwagà?
Istotà wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji jest proces uczenia si´
realizowany w kontaktach spo∏ecznych1. Mo˝na wyró˝niç co najmniej dwa wymiary takiego spo∏ecznego uczenia si´. Pierwszy charakteryzuje si´ asymetrycznà relacjà: doros∏y kieruje procesem uczenia si´ dziecka, a ono, uczàc si´, skutecznie z tego korzysta. Drugi wymiar obejmuje relacje mi´dzy rówieÊnikami,
1
L.S. Wygotski (Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971) wielokrotnie podkreÊla wyjàtkowà rol´ spo∏ecznego uczenia si´. Akcentuje to mocno w swojej teorii rozwoju
psychicznego cz∏owieka (s. 118–158), a tak˝e w s∏ynnych artyku∏ach dotyczàcych relacji mi´dzy
nauczaniem a rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (s. 517–547).
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które tak˝e sà intensywnym procesem uczenia si´. Te dwa wymiary spo∏ecznego uczenia si´ nak∏adajà si´ na siebie w nast´pujàcy sposób:
– doros∏y kieruje procesem uczenia si´ wszystkich dzieci w grupie i osobno
ka˝dego dziecka. Ma to miejsce w trakcie wspólnych zabaw i zaj´ç;
– ka˝de dziecko ma poczucie, ˝e chocia˝ doros∏y uczy wszystkie dzieci, to
zajmuje si´ tylko nim w szczególny sposób;
– dzieci, uczàc si´, przebywajà jedno obok drugiego, a to sprzyja wzajemnemu oddzia∏ywaniu. Obserwujà siebie nawzajem, naÊladujà sposób wypowiadania
si´ i wykonywania czynnoÊci, wspólnie realizujà zadania i wymieniajà informacje,
razem bawià si´ i gromadzà podobne doÊwiadczenia itd.;
– doros∏y, uczàc jedno dziecko, wyró˝nia je w szczególny sposób, inne dzieci to widzà i naÊladujà. One tak˝e chcà byç wyró˝nione, bywa jednak, ˝e zazdroszczà wyró˝nionemu dziecku i dokuczajà mu.
W spo∏ecznym uczeniu si´ niebywale wa˝ne jest porozumiewanie si´ doros∏ego z dzieckiem i dziecka z doros∏ym, a tak˝e dzieci mi´dzy sobà. Chodzi tu
o kompetencje komunikacyjne2, czyli umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´ j´zykiem odpowiednio do sytuacji i mo˝liwoÊci percepcyjnych cz∏owieka, do którego si´ mówi. Dotyczy to zarówno doros∏ego, jak i dziecka.
Je˝eli zatem doros∏y organizuje proces uczenia dziecka i kieruje nim, musi braç
pod uwag´ kompetencje komunikacyjne dziecka. Obejmuje to w równym stopniu warstw´ werbalnà porozumiewania si´ (dobór s∏ów i sposób formu∏owania
wypowiedzi) i warstw´ niewerbalnà komunikowania si´ (wyraz twarzy i sposoby
spoglàdania, mimika i ton g∏osu, gesty oraz pozycja i ruch cia∏a)3.
Problem w tym, ˝e doroÊli rzadko zdajà sobie spraw´ z faktu, ˝e wi´cej
ni˝ 80% informacji przekazujà w sposób niewerbalny, mowà cia∏a4. Na dodatek
nie uÊwiadamiajà sobie, ˝e im m∏odsze dziecko, tym mniej korzysta z przekazu
werbalnego, z j´zyka mówionego. Dla dzieci wa˝niejsze jest bowiem to, jak si´

1

2
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11

Wi´cej informacji dotyczàcych kompetencji komunikacyjnej podaje I. Kurcz, Psychologia j´zyka i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2000, s. 130–147.
3
I. Kurcz (Psychologia j´zyka.., s. 191 i dalsze) wymienia nast´pujàce formy komunikowania si´ niewerbalnego: ró˝ne gesty, mimika, pantomimika, timbre i wysokoÊç g∏osu, postawa cia∏a, pos∏ugiwanie si´
przestrzenià. Do komunikatów niewerbalnych, którymi sà gesty, nie zalicza j´zyka migowego. Ponadto
I. Kurcz w zakresie komunikowania niewerbalnego wymienia pos∏ugiwanie si´ przestrzenià. Ma tu na myÊli odleg∏oÊç, w jakiej ludzie si´ kontaktujà i dotykajà. Przestrzeƒ, którà ludzie regulujà w kontaktach, zale˝y nie tylko od typu kontaktu (intymny, oficjalny), lecz tak˝e od zwyczajów kulturowych. Im bardziej
na po∏udnie, w kierunku równika, tym mniejsza obowiàzuje przestrzeƒ (tak˝e w kontaktach oficjalnych).
4
Interesujàcà charakterystyk´ j´zyka cia∏a przedstawia D. Morris w publikacji: Zwierz´ zwane
cz∏owiekiem, Âwiat Ksià˝ki, Warszawa 1997, s. 8–48. Wiele wa˝nych informacji o zachowaniach niewerbalnych w porozumiewaniu si´ ludzi podajà E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert (Psychologia spo∏eczna. Serce i umys∏, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznaƒ 1997, s. 171 i dalsze).
2
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do nich mówi, ni˝ to, co si´ mówi. Tymczasem doroÊli, uczàc dzieci, komunikujà
si´ z nimi g∏ównie werbalnie. Zasypujà je s∏owami i tylko w ma∏ym stopniu troszczà si´ o to, czy dziecko rozumie, o czym mówià.
Zamiast pokazaç czynnoÊç, opowiadajà dziecku, jak jà wykonaç, zamiast organizowaç konkretnà sytuacj´, opowiadajà o niej itd. Je˝eli dziecko milczy, bo nie
potrafi zorientowaç si´ w tym, co jest mu przekazywane, doroÊli przyjmujà, ˝e
winne jest dziecko, bo nie pojmuje tego, co dla nich jest zrozumia∏e. Niestety,
dzieje si´ tak w domu, w przedszkolu i w szkole.
Problem ten jest jednak bardziej z∏o˝ony. Dzieci, którym êle wiedzie si´ w szkole,
majà tak˝e spore k∏opoty w porozumiewaniu si´. WyjaÊni´ to, si´gajàc do w∏asnych badaƒ5. Gdy próbowa∏am rozmawiaç z dzieçmi, które ma∏o korzysta∏y z lekcji szkolnych,
one tylko przez chwil´ obdarza∏y mnie uwagà i przenosi∏y uwag´ na to, co przypadkowo znalaz∏o si´ w ich polu spostrzegania. Nie korzysta∏y z przekazu niewerbalnego,
a przeniesienie uwagi na coÊ innego skutecznie blokowa∏o s∏uchanie i rozumienie tego,
co mówi∏am. Na tym nie koniec. Dzieci te nie dba∏y o to, aby wypowiadaç si´ w sposób zrozumia∏y dla innych. Gdy zechcia∏y odpowiadaç na moje pytania, odwraca∏y g∏ow´ i nie patrzàc na mnie, wypowiada∏y niewyraênie jedno lub dwa s∏owa.
Podobnie zachowywa∏y si´ w sytuacjach, gdy sta∏y przy tablicy i mia∏y coÊ powiedzieç albo zosta∏y wywo∏ane do odpowiedzi. W szkole najcz´Êciej milcza∏y
i demonstrowa∏y nadmiernà nieÊmia∏oÊç, a nawet l´k. Niektóre próbowa∏y coÊ
powiedzieç, jednak trudno by∏o je zrozumieç. Opuszcza∏y g∏ow´ i niewyraênie
mamrota∏y. Nie pomaga∏y uwagi typu: Patrz na mnie..., Mów do mnie..., Powiedz
to jeszcze raz, ale wyraênie… Odnosi∏am wra˝enie, ˝e dzieci nie orientowa∏y si´,
czego si´ od nich oczekuje.
Z analizy zachowaƒ dzieci w przedszkolu wynika, ˝e ró˝nià si´ one niebywale
pod wzgl´dem kompetencji potrzebnych do porozumiewania si´. Sà dzieci, które potrafià obdarzaç uwagà rozmówc´ tak d∏ugo, a˝ zrozumiejà jego intencj´.
Spoglàdajà mu w oczy i minà dajà do zrozumienia: Tak, rozumiem, co mówisz. Potrafià nie tylko zadawaç pytania, ale czekajà na odpowiedê. Ponadto troszczà si´,
aby by∏y s∏uchane i rozumiane. Wiedzà, ˝e trzeba stanàç przed rozmówcà i patrzeç na niego, zaczàç mówiç, gdy on obdarzy je uwagà. Je˝eli doros∏emu – tak˝e dziecku – zdarzy si´ odwróciç uwag´, milknà, wymuszajà ponowne skupienie
na sobie uwagi i kontynuujà wypowiedê. Problem jednak w tym, ˝e nawet w grupie szeÊciolatków ma∏o jest dzieci o tak wysokich kompetencjach.
Wi´kszoÊç starszych przedszkolaków ma spore k∏opoty z obdarzaniem uwagà drugiej osoby. Z tego powodu w zbyt ma∏ym stopniu korzysta z niewerbal-

Por. E. Gruszczyk-Kolczyƒska, Dzieci ze specyficznymi trudnoÊciami w uczeniu si´ matematyki. Przyczyny, diagnoza, zaj´cia korekcyjno-wyrównawcze, WSiP, Warszawa 2004, s. 110–136 (i wydania wczeÊniejsze).
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nych komunikatów i trudno im zrozumieç intencje drugiej osoby (doros∏ego i rówieÊników). Dlatego mno˝à si´ konflikty i w domu, i w przedszkolu:
– doros∏y, mówiàc do dziecka (du˝ego przecie˝), zak∏ada, ˝e go us∏ysza∏o
i zrozumia∏o, oczekuje wi´c realizacji polecenia, a gdy to nie nast´puje, denerwuje si´ i myÊli, ˝e jest lekcewa˝ony;
– dziecko, które nie potrafi∏o skupiç si´ na tyle, aby zrozumieç intencje doros∏ego, nie wykonuje poleceƒ, a potem buntuje si´, gdy doros∏y je strofuje.
Niskie kompetencje w zakresie komunikowania si´ sà tak˝e powodem wielu
dzieci´cych nieszcz´Êç. Na przyk∏ad dziecko, proszàc o coÊ doros∏ego, mówi
ma∏o wyraênie, ma odwróconà g∏ow´ i nie patrzy na rozmówc´. Potem p∏acze,
bo doros∏y nie spe∏ni∏ jego proÊby i na dodatek wcale si´ nim nie interesuje.
Podobnie bywa w dzieci´cych zabawach. Dziecko staje przed rówieÊnikiem i mówi: Daj mi. Bawiàcy si´ rówieÊnik ma opuszczonà g∏ow´ i jest zaj´ty, na przyk∏ad, uruchamianiem koparki. Mo˝e i da∏by zabawk´, ale nie widzi i nie s∏yszy proszàcego. Ten
zaÊ postanawia dostaç to, czego pragnie. Wyrywa zabawk´, a gdy czuje opór – bije.
Analizujàc sposoby porozumiewania si´ dzieci, mo˝na dostrzec fatalne przyzwyczajenia wyniesione, niestety, z rodzinnego domu. Gdy doroÊli nie mówià,
lecz krzyczà, dziecko reaguje tylko na podniesiony g∏os. Je˝eli doroÊli lekcewa˝à
dziecko, gdy do nich mówi, ono tak samo zachowuje si´ w przedszkolu i w szkole: nie s∏ucha, co do niego mówià, odchodzi, demonstruje zniecierpliwienie itd.
Niskie umiej´tnoÊci spo∏eczne majà jeszcze jeden wymiar – mimo ˝e dzieci
sporo czasu sp´dzajà z rówieÊnikami, ma∏o si´ nimi interesujà. Mylà imiona i nie
zwracajà uwagi na wyglàd innych dzieci. Nie interesujà si´ tym, co towarzysze
zabaw lubià, a czego nie lubià.
Wydaje si´ nam, ˝e w przedszkolu i na poczàtku nauki szkolnej dzieci sà razem, a tak naprawd´ sà obok siebie. Przyczynà jest s∏abo ukszta∏towany nawyk
obdarzania rówieÊników uwagà. Utrudnia to dzieciom zgodne wspó∏dzia∏anie
w zabawie i w czasie wspólnych zadaƒ. Jest to tak˝e êród∏o niepotrzebnych konfliktów, bo dzieci nie zadajà sobie trudu, aby poznaç swoje intencje.
Do tego pokaênego pakietu umiej´tnoÊci spo∏ecznych trzeba dodaç jeszcze
jednà – atrakcyjnoÊç spo∏eczna dziecka zale˝y od tego, czy potrafi ono zaprezentowaç siebie w mi∏y dla innych sposób. Od atrakcyjnoÊci spo∏ecznej zale˝y to,
w jakim zakresie dziecko b´dzie mog∏o realizowaç swoje potrzeby psychiczne
w grupie rówieÊników. Dzieci o niskiej atrakcyjnoÊci spo∏ecznej sà przecie˝ zwykle izolowane lub odrzucane6.
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Wi´cej informacji podajà J.¸. Ko∏omiƒski (Dzieci´ce przyjaênie, sympatie i niech´ci, WSiP, Warszawa 1982), M. ¸obocki (Wychowanie w klasie szkolnej. Z zagadnieƒ dynamiki grupowej, WSiP, Warszawa 1974), D. Ekiert-Grabowska (Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej, WSiP, Warszawa 1982), H.M. Dembo (Stosowana psychologia wychowawcza, WSiP, Warszawa 1997, rozdzia∏
Nietypowe dzieci) i inni.
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Na koniec jeszcze jeden argument przemawiajàcy za koniecznoÊcià wspomagania dzieci w kszta∏towaniu umiej´tnoÊci obdarzania innych uwagà oraz
sprawniejszego komunikowania si´. Ka˝dy z doros∏ych doÊwiadczy∏ zapewne
osobiÊcie, jak wa˝na jest umiej´tnoÊç zaskarbienia sobie przychylnoÊci innych
osób. Na swojej edukacyjnej drodze wielokrotnie doÊwiadczy∏, jak wa˝ne jest
atrakcyjne zaprezentowanie innym swojej wiedzy i umiej´tnoÊci. Nie wystarczy zrozumieç i zapami´taç, trzeba jeszcze umieç dobrze „sprzedaç” to, co si´
wie i umie.
Jakie kompetencje spo∏eczne mogà opanowaç starsze przedszkolaki?7
Zadaniem wychowania przedszkolnego jest takie wspomaganie rozwoju spo∏ecznego ka˝dego dziecka, aby potrafi∏o ono realizowaç swoje potrzeby w zgodzie z innymi i w sposób akceptowany przez spo∏ecznoÊç doros∏ych.
Warto zastanowiç si´ nad tym, co mieÊci si´ w mo˝liwoÊciach umys∏owych
dzieci. Otó˝ starsze przedszkolaki mogà i powinny8:
– mieç poczucie w∏asnej odr´bnoÊci i swojego sprawstwa, w tym tak˝e
odpowiedzialnoÊci za to, co robià i jak si´ zachowujà;
– umieç porozumiewaç si´ z innymi w wa˝nych sprawach: w czytelny
i w akceptowany sposób mówiç o swoich potrzebach i zamierzeniach oraz s∏uchaç i staraç si´ rozumieç innych, gdy mówià o swoich problemach;
– rozumieç, ˝e otaczajàcy je Êwiat jest sensownie zorganizowany: dlatego trzeba pomagaç dzieciom i doros∏ym, szanowaç roÊliny i màdrze zachowywaç si´ wzgl´dem zwierzàt;
– rozumieç, ˝e przynale˝noÊç do grupy oznacza tak˝e przestrzeganie
obowiàzujàcych w niej umów spo∏ecznych;
Kszta∏towania kompetencji spo∏ecznych nie sposób omówiç w krótkim, z koniecznoÊci,
wprowadzeniu do treÊci programowych. W jednym z Zeszytów metodycznych znajdowaç si´ b´dzie szersze omówienie tych problemów. B´dzie tam tak˝e odpowiedê na pytanie: Dlaczego niektóre dzieci sprawiajà tyle k∏opotów wychowawczych w domu i w przedszkolu? Z problemami wychowawczymi ∏atwiej mo˝na sobie poradziç, je˝eli zna si´ mechanizmy uczenia spo∏ecznego. B´dà
one tak˝e omówione w tym Zeszycie. Ponadto zostanà w nim podane konkretne rozwiàzania metodyczne w formie opisów sytuacji, które sprzyjajà kszta∏towaniu si´ dzieci´cych kompetencji spo∏ecznych w warunkach przedszkola.
8
Wi´cej informacji znajduje si´ w publikacjach: R. Vasta, M.M. Haith i S.A. Miller, Psychologia dziecka, WSiP, Warszawa 1995 (cz´Êç czwarta); M. Przetacznik-Gierowska i G. Makie∏∏o-Jar˝a, Psychologia
rozwojowa i wychowawcza wieku dzieci´cego, WSiP, Warszawa 1985 (s. 177–214); M.H. Dembo, op.cit.,
rozdzia∏ 10.; Z. Skorny, Proces socjalizacji dzieci i m∏odzie˝y, WSiP, Warszawa 1977 (s. 111–136); Dziecko wÊród rówieÊników i doros∏ych, red. A. Brzeziƒska, G. Lutomski, B. Smykowski, Wydawnictwo Zysk
i S-ka, Poznaƒ 1995 (s. 107–147, 180–214).
7
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– mieç rozeznanie odnoÊnie do w∏asnoÊci: to jest moje, to twoje, to nasze wspólne;
– zachowywaç si´ zgodnie z przyj´tymi zwyczajami: Prosz´, Dzi´kuj´,
Przepraszam, Dzieƒ dobry, Do widzenia, Czy mog´?, Czy mo˝na? itd.;
– zdawaç sobie spraw´ z zagro˝eƒ ze strony ludzi, zwierzàt, roÊlin
oraz przedmiotów i nie nara˝aç si´ w Êwiadomy sposób na niebezpieczeƒstwa. Warto tak˝e skorzystaç z metody projektów9.
Wszystko to mieÊci si´ w mo˝liwoÊciach umys∏owych czterolatków i pi´ciolatków. Pozostaje wi´c zastanowiç si´ nad tym, w jaki sposób mo˝na kszta∏towaç dzieci´ce kompetencje spo∏eczne w warunkach przedszkola. Jest to zadanie trudne i wymaga sporej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej. Pomocne
b´dà komentarze metodyczne znajdujàce si´ pod ka˝dym has∏em programowym. Warto pami´taç, ˝e kszta∏tujàc umiej´tnoÊci interpersonalne, trzeba:
– zaaran˝owaç sytuacj´, w której dzieci majà si´ odpowiednio zachowaç;
– pokazaç wszystkim dzieciom, czego si´ od nich oczekuje, i nazwaç to s∏owami,
– sk∏oniç dzieci do naÊladowania tego, co pokazuje nauczyciel, a gdy to uczynià, nie skàpiç pochwa∏;
– respektowaç ustalone umowy spo∏eczne i konsekwentnie je egzekwowaç.
Wa˝ne jest tak˝e, aby nie daç ponieÊç si´ emocjom. Nauczyciel nie mo˝e korygowaç zachowaƒ dziecka, podnoszàc g∏os, upokarzajàc je itp. Nadmiernie strofowane dzieci buntujà si´ i robià wszystko na z∏oÊç. S∏owne pouczanie jest równie˝
nieskuteczne, poniewa˝ dzieci zaniedbane wychowawczo zwyczajnie nie s∏uchajà
doros∏ych. Nie potrafià si´ nale˝ycie skupiç i nie wiedzà, o co chodzi.
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O koniecznoÊci wspó∏pracy z rodzicami i kryzysie wychowania rodzinnego

10

Dzieci uczà si´ rozumieç swoje otoczenie i nabywajà umiej´tnoÊci spo∏eczne
dzieƒ po dniu, przez wiele godzin, od chwili gdy rano otworzà oczy, a˝ do momentu zaÊni´cia. Kszta∏towanie spo∏ecznych kompetencji jest wi´c podzielone
mi´dzy wychowanie rodzinne i wychowanie przedszkolne, dlatego mo˝e mieç
miejsce wzajemne znoszenie si´ wp∏ywów wychowawczych. Trzeba wi´c zadbaç o wspólny front wychowawczy, o jednoÊç oddzia∏ywaƒ i wymagaƒ, a tak˝e
o porozumiewanie si´ w sprawach wa˝nych dla skutecznego wychowania.
Niepokojàco niskie umiej´tnoÊci spo∏eczne dzieci wynikajà te˝ z nasilajàcego
si´ kryzysu wychowania w wielu, niestety, rodzinach. Na dodatek rodzice tych
dzieci cz´sto nie chcà dostosowaç si´ do norm zgodnego wspó∏˝ycia. Zamiast
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J.H. Helm, L.G. Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Wydawnictwa
CODN, Warszawa 2003, s. 19 i 20.
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rozmawiaç o k∏opotach wychowawczych, podnoszà g∏os i gro˝à nauczycielowi,
straszà go i obra˝ajà. Nauczyciele sà bezbronni wobec takich aktów agresji, bo
obawiajà si´ utraty pracy. Bywa, ˝e dyrektorzy przedszkola – z ró˝nych powodów – nie sà sk∏onni stanàç w obronie nauczyciela.
Dzieje si´ to, niestety, w obecnoÊci dzieci. Skutki sà natychmiastowe – dzieci zachowujà si´ jeszcze gorzej, bo czujà wsparcie rodziców. Potrafià nawet straszyç nauczyciela: Niech pani uwa˝a, bo mój tatuÊ panià za∏atwi... Podobnych pogró˝ek mo˝na by cytowaç wi´cej. Najgorsze jest jednak to, ˝e jedno, dwoje tak
zachowujàcych si´ dzieci wprost zara˝a agresjà pozosta∏e przedszkolaki w grupie. Na dodatek obra˝any nauczyciel traci autorytet, bo dzieci postrzegajà go jako osob´ s∏abà, którà mo˝na lekcewa˝yç, nie trzeba jej s∏uchaç, gdy jest to niewygodne. Tak byç nie mo˝e!
W sytuacji powa˝nego kryzysu wychowania rodzinnego trzeba jasno okreÊlaç
umowy dotyczàce tego, co w przedszkolu wolno, a czego nie wolno. Sà
one tradycyjnie zapisane w statucie przedszkola w formie praw i obowiàzków.
Statut jest zwykle podawany do wiadomoÊci rodzicom przez umieszczenie go
na tablicy og∏oszeƒ. Problem w tym, ˝e jest to obszerny dokument i bywa wydrukowany – z koniecznoÊci – ma∏à czcionkà na wielu kartkach papieru. Nic
wi´c dziwnego, ˝e rodzice ma∏o si´ nim interesujà, a ju˝ na pewno ignorujà go
rodzice tych dzieci, z którymi jest najwi´cej k∏opotów.
Potrzebne sà wi´c inne formy uÊwiadamiania doros∏ym, co wolno, a czego
nie wolno w przedszkolu. Nie chodzi tu o pouczanie i strofowanie rodziców, ale
o jasne okreÊlenie norm spo∏ecznych obowiàzujàcych w placówce, w której poszanowanie godnoÊci dziecka i godnoÊci nauczyciela jest kwestià bezspornà.
Same umowy jednak nie wystarczà, muszà byç jeszcze stanowczo egzekwowane. Ponadto – dla dobra dzieci – konieczne jest tak˝e Êcis∏e wspó∏dzia∏anie
z rodzicami. Jest to trudne, poniewa˝ ich poglàdy na temat zachowaƒ dzieci
bywajà kraƒcowo ró˝ne.
Z naszych doÊwiadczeƒ wynika, ˝e nie warto i nie trzeba dyskutowaç
na temat poglàdów rodziców. Nale˝y im natomiast wyjaÊniç, czego oczekuje si´ od dziecka w przedszkolu, jakie zachowania nie b´dà tolerowane
i jakie normy spo∏eczne dziecko i jego rodzice muszà respektowaç. Je˝eli
si´ o to zadba, opisane wczeÊniej sytuacje nie b´dà si´ zdarza∏y10. Warto
10
Takt i kultur´ pedagogicznà mo˝na odczuç i zauwa˝yç, gdy tylko wejdzie si´ do placówki. To
sposób traktowania (serdeczny lub formalno-odpychajàcy) przychodzàcych osób przez pracujàcych tam doros∏ych i dzieci, to sposób porozumiewania si´ dyrektora i pracowników (roszczeniowo-dyrektywny lub grzeczny i partnerski), to forma napisów informacyjnych dla rodziców i nauczycieli (rozkazujàca lub informacyjno-wyjaÊniajàca) itd. Je˝eli przedszkole jest prowadzone
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tak˝e skorzystaç z pomys∏ów metodycznych zawartych w metodzie
projektów 11.

10.1.2. Kszta∏towanie umiej´tnoÊci spo∏ecznych dzieci.
TreÊci kszta∏cenia oraz komentarze metodyczne12

1

2

Wspomaganie dzieci w kszta∏towaniu obrazu w∏asnego Ja. UÊwiadamianie dzieciom, ˝e warto byç odwa˝nym, màdrym, prawdomównym
i dobrym dla innych
Starsze przedszkolaki potrafià ju˝ ujmowaç siebie, dzieci i doros∏ych w kategoriach: jest dobry – z∏y, jest màdry – g∏upi, mówi prawd´ – k∏amie, boi si´
– jest odwa˝ny itp. Dobrà okazjà dla takiego wartoÊciowania sà rozmowy
po przeczytaniu baÊni i opowiadania, po obejrzeniu filmu i przedstawienia teatralnego itp. Choçby z tego powodu warto wprowadziç zwyczaj codziennego czytania, uwa˝nego s∏uchania i rozmawiania o tym, co by∏o najwa˝niejsze
w opowiadaniu, bajce, baÊni. Dzieci majà rozmawiaç o tym, co przydarzy∏o
si´ postaciom i jak radzi∏y sobie z przeciwnoÊciami. Potem powinny nazywaç
postawy bohaterów na przyk∏ad w taki sposób: Nie ba∏ si´, bo by∏ odwa˝ny...,
Nie k∏ama∏, bo by∏ prawdomówny..., Zwyci´˝y∏, bo by∏ màdry itp.
Natomiast dzieci´cà samoocen´ kszta∏tuje si´ indywidualnie w konkretnych sytuacjach. Gdy dziecku uda si´ wykonaç zadanie (mo˝liwie dobrze),
trzeba obdarzyç je uwagà i pochwaliç. Potem nale˝y przedstawiç dzieciom
i doros∏ym, co dobrego dziecko zrobi∏o, i podkreÊliç, jakie to wa˝ne. Przypominam, ˝e samoocena kszta∏tuje si´ pod wp∏ywem opinii wyg∏aszanych przez
osoby znaczàce i przez porównywanie efektów swojego dzia∏ania z tym, co
uda∏o si´ zrobiç innym. Starsze przedszkolaki wiedzà, kiedy coÊ im si´ udaje,
a kiedy nie. Potrzebny jest wi´c umiar i realizm. Chwalone dziecko potrafi ju˝
spojrzeç na siebie krytycznie. Zamiast chwaliç na wyrost, lepiej stwierdziç:
Sam widzisz... Nast´pnym razem na pewno si´ uda.
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z taktem i kulturà pedagogicznà, to przychodzàce tam osoby dostosowujà si´ do sytuacji. Na dodatek dzieci, opowiadajàc rodzicom, co wydarzy∏o si´ w przedszkolu, dos∏ownie cytujà s∏owa nauczycieli, dyrektora i woênej.
11
J.H. Helm, L.G. Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Wydawnictwa
CODN, Warszawa 2003, s. 20. Autorki zapewniajà, ˝e: Rodzice, obserwujàc proces realizacji
projektu, dostrzegajà dzia∏ania charakterystyczne dla czynnego uczenia si´ i zdobywajà ÊwiadomoÊç
technik zach´cajàcych do czynnej nauki w domu.
12
TreÊci kszta∏cenia wyró˝niono pogrubionà czcionkà, a komentarze metodyczne – zielonym
paskiem.
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Stwarzanie sytuacji, które rozwijajà u starszych przedszkolaków
zdolnoÊç do obdarzania uwagà dzieci i doros∏ych13
Porozumiewanie si´ we wszystkich kwestiach realizowane jest w warstwie werbalnej (komunikaty s∏owne) i niewerbalnej (wyraz oczu, mimika,
gesty, ton g∏osu itp.). To, co cz∏owiek doros∏y – dziecko tak˝e – przekazuje w formie s∏ów, stanowi zaledwie niewielkà cz´Êç informacji. Na dodatek
s∏owa sà rozpatrywane na tle i w konfrontacji z warstwà niewerbalnà (mylàce mogà byç s∏owa, nigdy mowa cia∏a). Dzieci korzystajà g∏ównie z komunikatów niewerbalnych. Je˝eli dziecko nie potrafi nale˝ycie obdarzaç
uwagà drugiej osoby, ma wielkie k∏opoty ze zrozumieniem tego, co ona
mówi.
Poniewa˝ wiele dzieci ma s∏abo ukszta∏towany nawyk obdarzania uwagà drugiej osoby, trzeba si´ tym koniecznie zajàç. Nieskuteczne jest napominanie i pouczanie: Patrz na mnie... Do ciebie mówi´, gdzie patrzysz itp.
Trzeba zorganizowaç dzieciom specjalne sytuacje i zabawy, które sk∏onià je
do obdarzania uwagà drugiej osoby i odczytywania tego, co ona komunikuje w sposób niewerbalny. Mogà to byç opowieÊci pantomimiczne i zagadki ruchowe, a tak˝e çwiczenia typu: Potrafimy porozumiewaç si´ bez
s∏ów, Co mo˝na przekazaç minà, spojrzeniem, ruchem ràk, gestem i sposobem
poruszania si´.
Kszta∏towanie u dzieci umiej´tnoÊci prezentowania si´ i mówienia
w taki sposób, aby inni chcieli s∏uchaç14
Sà to tak˝e wa˝ne umiej´tnoÊci spo∏eczne. Dzieci o niskich kompetencjach spo∏ecznych zwracajà na siebie uwag´ krzykiem, szarpaniem doros∏ego,
nadmiernà ruchliwoÊcià i ha∏asowaniem. Jest to denerwujàce i k∏opotliwe wychowawczo. Starsze przedszkolaki mogà i powinny zachowywaç si´ màdrzej.
Wymaga to jednak pewnych umiej´tnoÊci spo∏ecznych. Wa˝ne jest to, aby
dziecko: a) potrafi∏o stanàç przed osobà, której chce coÊ powiedzieç, skupiç
Obszerne wyjaÊnienie tego problemu znajduje si´ w ksià˝ce E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska,
Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapami´tywania. Uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka (WSiP, Warszawa 2005). Rozdzia∏ 7. tej publikacji zosta∏ opatrzony tytu∏em
Jak wspomagaç dzieci w atrakcyjnym prezentowaniu siebie, obdarzaniu uwagà innych? Program i metodyka:
„Potrafi´ obdarzaç uwagà i mówiç tak, aby inni mnie s∏uchali, pami´tam te˝, jak wyglàdajà inni i jak si´ nazywajà”. Ponadto w publikacji Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków... podane sà scenariusze zaj´ç, które tak˝e sprzyjajà rozwojowi dzieci w zakresie obdarzania uwagà (s. 90–108).
14
Obdarzenie innych uwagà i atrakcyjne prezentowanie siebie to kompetencje powiàzane ze
sobà. Sà one omówione w rozdziale 7. cytowanej ju˝ ksià˝ki E. Gruszczyk-Kolczyƒska
i E. Zieliƒska, Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapami´tywania...
13
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na sobie jej uwag´ i mówiç tak, aby ona zrozumia∏a, b) nie ba∏o si´ stanàç
na podium (przed audytorium) i umia∏o atrakcyjnie zaprezentowaç si´ (opowiedzieç coÊ o sobie), wyg∏osiç wiersz, zaÊpiewaç piosenk´ itp.
Kszta∏towaniu takich umiej´tnoÊci sprzyjajà zabawy typu: Opowiem misiowi, jak wyglàdam i co lubi´, a tak˝e zadania w rodzaju: Potrafi´ mi∏o zaprezentowaç si´ innym.
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UÊwiadamianie dzieciom, ˝e obok sà inne dzieci i ˝e sà równie wa˝ne
oraz ˝e doroÊli majà ograniczone mo˝liwoÊci spe∏niania dzieci´cych
pragnieƒ
Dzieci, które nie by∏y jeszcze obj´te wychowaniem przedszkolnym, sà
przekonane o tym, ˝e wszyscy muszà ich s∏uchaç i wszystko im si´ nale˝y. Nie
jest to spowodowane tylko b∏´dami wychowawczymi, lecz wynika tak˝e z prawid∏owoÊci rozwojowych. Starsze przedszkolaki sà jeszcze egocentryczne. Majà te˝ s∏abe rozeznanie w tym, co doroÊli mogà dla nich zrobiç, a co przekracza
ich mo˝liwoÊci, dlatego domagajà si´, nieraz agresywnie, bezwzgl´dnego spe∏niania swoich pragnieƒ, tak˝e na terenie przedszkola. Takich zachowaƒ nie
mo˝na tolerowaç, ale nie ma te˝ wi´kszego sensu pouczanie czy moralizowanie. Dzieci przestajà s∏uchaç, bo takich pouczeƒ nie biorà do siebie.
Warto zatem skorzystaç z ma∏ych form teatralnych, a tak˝e z literatury
dzieci´cej, gdzie te problemy sà cz´sto prezentowane. Dzieciom nie wystarcza samo oglàdanie i s∏uchanie, wa˝ne sà rozmowy po przedstawieniu lub
po wys∏uchanym opowiadaniu. Rozmowy te trzeba prowadziç w taki sposób,
aby dzieci mog∏y s∏ownie przedstawiç swoje przemyÊlenia i sformu∏owaç proste wnioski: By∏o mu przykro i tak nie wolno..., Trzeba si´ podzieliç..., Nie mo˝na zabieraç innym..., Mama nie kupi∏a, bo nie ma ju˝ pieni´dzy..., Musi starczyç
dla wszystkich... itp.
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Rozwijanie u dzieci gotowoÊci do niesienia pomocy i ch´ci us∏u˝enia
innym
W charakterystykach psychologicznych wieku przedszkolnego podkreÊla
si´, ˝e w tym okresie rozwojowym dzieci chcà byç u˝yteczne i ch´tnie pomagajà innym. Nie mo˝na tej tendencji rozwojowej zaprzepaÊciç i trzeba zadbaç
o to, aby dzieci màdrze pomaga∏y innym. W literaturze dzieci´cej (opowiadania, historyjki, bajki i baÊnie) cz´sto pojawia si´ problem niesienia pomocy, z intencjà rozró˝niania dzia∏aƒ màdrych i niezbyt màdrych. Jednak samo s∏uchanie
nie wystarcza, trzeba sk∏oniç dzieci do przemyÊleƒ i wypowiadania si´.
Pomagania w sensowny sposób nale˝y uczyç w konkretnych sytuacjach.
Na przyk∏ad:
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– sprzàtanie sali zabaw: trzeba zaczàç od uÊwiadomienia dzieciom takiej
potrzeby, potem podzieliç je na grupy, ka˝dej przydzieliç konkretne zadanie
i pokazaç, co ma robiç, a tak˝e pomóc, gdy pojawià si´ trudnoÊci, na koniec
nie zapomnieç pochwaliç;
– pomaganie sobie nawzajem w czynnoÊciach samoobs∏ugowych: uÊwiadomienie dzieciom takiej potrzeby i stwarzanie okazji ku temu, np. podczas
ubierania si´, rozbierania itp., uk∏adania ubraƒ w szatni;
– w∏àczanie dzieci do pomocy w organizowaniu uroczystoÊci przedszkolnych, a potem przy sprzàtaniu sali: a) uÊwiadomienie dzieciom, ˝e jest to tak˝e ich uroczystoÊç, ˝e sà gospodarzami odpowiedzialnymi za to wydarzenie,
b) dok∏adne wyjaÊnienie, czego si´ od nich oczekuje, c) zorganizowanie pracy dzieci, a na koniec pochwa∏a za trud.
W∏aÊciwy skutek wychowawczy zale˝y od dobrego zaplanowania i organizacji zaj´ç.
Kszta∏towanie umiej´tnoÊci zgodnego wspó∏dzia∏ania z innymi dzieçmi w zabawach i w prostych sytuacjach zadaniowych
Pomaganie to jedno, a zgodne wspó∏dzia∏anie w zabawach i sytuacjach zadaniowych to drugie. Obserwujàc zabawy starszych przedszkolaków, ∏atwo
zauwa˝yç, ˝e tylko niektóre dzieci bawià si´ wspólnie. Natomiast w sytuacjach zadaniowych wspó∏pracujà tylko wówczas, gdy doros∏y tego wymaga.
Nie ma sensu napominaç dzieci: Podzielcie si´ zabawkami i bawcie si´ zgodnie..., Dlaczego nie pracujecie razem? itp. One i tak nie wiedzà, o co chodzi.
Wdra˝anie do wspó∏dzia∏ania dla osiàgni´cia celu trwa d∏ugo i wymaga
specjalnych zabiegów pedagogicznych. Dzieci uczà si´ wspó∏dzia∏ania w ma∏ych grupach podczas:
– realizowania prostych zadaƒ w parach, np. budowanie mostu, uk∏adanie
puzzli, dobieranie par w loteryjkach;
– zabaw dydaktycznych, w których ka˝de dziecko wie, co ma robiç i jak
si´ zachowywaç15;
– konstruowania prostych gier – opowiadaƒ16, bo grajàc w parach, muszà
nie tylko ustaliç regu∏y ka˝dej gry, lecz tak˝e ich przestrzegaç.

15
Wzorce takich zabaw podane sà w publikacji: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków...
16
Dotyczy to pi´ciolatków i czterolatków, których rozwój umys∏owy jest nieco przyÊpieszony.
Metodyka uczenia si´ konstruowania gier – opowiadaƒ znajduje si´ w ksià˝ce: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, K. Dobosz, Jak nauczyç dzieci sztuki konstruowania gier? Metodyka, scenariusze zaj´ç oraz wiele ciekawych gier i zabaw, WSiP, Warszawa 1996.
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Dobrà okazjà do wspó∏dzia∏ania wszystkich dzieci w grupie jest na
przyk∏ad przygotowanie wyprawy do ogrodu. Trzeba wówczas ustaliç, co
dzieci b´dà tam robi∏y i co b´dzie im potrzebne, kto weêmie te przedmioty. Nale˝y wszystkiego dopilnowaç, a na koniec pochwaliç dzieci
za wysi∏ek.

1

2

Ustalenie regu∏ obowiàzujàcych w spo∏ecznoÊci dzieci´cej przedszkola, s∏u˝àcych wszystkim i ka˝demu z osobna
Dla zgodnego funkcjonowania dzieci o mocno zró˝nicowanych potrzebach rozwojowych i mo˝liwoÊciach uczenia si´ sà potrzebne okreÊlone umowy spo∏eczne. Nie mo˝e ich byç du˝o – wystarczà trzy, cztery. Muszà byç
proste i tak oczywiste, ˝e ich sens pojmà nawet czterolatki. Na przyk∏ad,
na poczàtku roku warto ustaliç z dzieçmi, ˝e:
Nie biegamy w przedszkolu,
bo jest to niebezpieczne i przeszkadza dzieciom i doros∏ym.
Mówimy do siebie spokojnym g∏osem,
bo tak powinien zwracaç si´ cz∏owiek do cz∏owieka.
Wszystkie przedmioty odk∏adamy na swoje miejsce,
bo tak jest wygodnie i mi∏o.
Pomagamy dzieciom i doros∏ym,
bo jest mi∏o, kiedy ktoÊ nam pomaga.
Takie regu∏y majà byç zapisane, a napisy umieszczone w widocznym miejscu, mimo ˝e starsze przedszkolaki nie potrafià jeszcze czytaç. Wystarczy, ˝e
wiedzà, który napis czego dotyczy. Najwa˝niejszà kwestià jest respektowanie
tych umów. Potrzebna jest tu ˝elazna konsekwencja.
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Rozwijanie u dzieci wi´zi emocjonalnej z rodzinà, a tak˝e dbanie o to,
aby dzieci wiedzia∏y, czym zajmujà si´ najbli˝si, i potrafi∏y podaç adres zamieszkania
Starszy przedszkolak doskonale orientuje si´, kto i jakà rol´ odgrywa w jego rodzinie; to jest tata, to mama, babcia, dziadek, siostra, brat itp. Gorzej, gdy
ma na przyk∏ad powiedzieç, gdzie pracuje tata, co robi mama. Âwiadczà o tym
takie, na przyk∏ad, wypowiedzi dzieci. Na pytanie: Gdzie pracuje twój tata? pi´ciolatek odpowiedzia∏: W pracy. Na nast´pne pytanie: Co robi tata w pracy? odpowiedzia∏: Siedzi i pracuje! Mama wed∏ug wielu pi´ciolatków: Nie pracuje, bo
jest w domu. O swoim rodzeƒstwie potrafià powiedzieç tylko tyle, ˝e chodzi
do szko∏y.
Wi´kszoÊç dzieci nie potrafi wyjaÊniç, gdzie mieszka, i nie umie podaç pe∏nego adresu. Zapytane o to, mamroczà coÊ pod nosem, nie majà bowiem
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ÊwiadomoÊci, jak wa˝na jest ta informacja – dla ich bezpieczeƒstwa i dla
kszta∏towania wi´zi z rodzinà. O tym, ˝e dziecko musi byç rozwa˝ne w informowaniu, gdzie mieszka, b´d´ wyjaÊniaç, prezentujàc obszar wychowania
i edukacji, który zosta∏ nazwany Wdra˝anie dzieci do dba∏oÊci o bezpieczeƒstwo
w∏asne oraz innych ludzi.
Wa˝ne jest organizowanie sytuacji, które sk∏onià dzieci do zadawania pytaƒ swoim bliskim typu: Gdzie pracujesz? i Co tam robisz? Mo˝na to robiç np.
przy ró˝nych okazjach, takich jak Dzieƒ Babci i Dziadka, Dzieƒ Matki i Dzieƒ
Ojca. Dzieci zapraszajà wówczas do przedszkola swoich bliskich, a potem
ka˝de przedstawia na przyk∏ad swojego tat´, mówiàc jego imi´, i wyjaÊnia,
czym si´ zajmuje. Takie okazje wymuszajà na doros∏ych powa˝ne traktowanie dzieci´cych pytaƒ i formu∏owanie takich wyjaÊnieƒ, których nie b´dà si´
potem wstydziç.
Nauczenie dzieci adresu zamieszkania wymaga wspó∏pracy z rodzicami.
Sprawdza si´ tu nast´pujàce rozwiàzanie organizacyjne: a) na zebraniu trzeba przekonaç rodziców, jak wa˝ne jest to, ˝eby ich dziecko potrafi∏o podaç
dok∏adny adres zamieszkania, b) po tygodniu nale˝y zorganizowaç dzieciom
w przedszkolu seri´ zaj´ç z autoprezentacji; dzieci kolejno wchodzà na ma∏e
podium (skrzynka obita wyk∏adzinà) i podajà swoje imi´ i nazwisko, a tak˝e
pe∏ny adres zamieszkania.

10.1.3. Jakimi umiej´tnoÊciami w zakresie zgodnego wspó∏˝ycia
spo∏ecznego musi dysponowaç starszy przedszkolak?
Realizacja treÊci zawartych w tym obszarze wspomagania rozwoju i wychowania dzieci jest bardzo wa˝na. Âwiadczyç mo˝e o tym m.in. wypowiedê R. Fulghuma: Tam [w przedszkolu – przyp. red.] si´ nauczy∏em, ˝e trzeba: dzieliç wszystko, nie biç innych, odk∏adaç na miejsce ka˝dà znalezionà rzecz, sprzàtaç po sobie,
nie braç nic, co do mnie nie nale˝y, powiedzieç przepraszam, jeÊli si´ kogoÊ urazi∏o,
myç r´ce przed jedzeniem, spuszczaç wod´17.
Rezultatów dzia∏aƒ pedagogicznych zawartych w tym obszarze programu nie
mo˝na dok∏adnie zmierzyç ani te˝ okreÊliç, na przyk∏ad, stopniami. Nie nale˝y
tak˝e oczekiwaç, ˝e uda si´ wa˝ne cechy osobowoÊci ukszta∏towaç w ciàgu kilku tygodni, a nawet miesi´cy. Dotyczy to na przyk∏ad kszta∏towania obrazu w∏asnego Ja i dà˝enia do tego, aby byç odwa˝nym, màdrym, prawdomównym i do-

R. Fulghum, Wszystkiego, co naprawd´ trzeba wiedzieç, nauczy∏em si´ w przedszkolu, Instytut
Prasy i Wydawnictw NOVUM, Warszawa 1991.
17
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brym dla innych. Trzeba jednak kiedyÊ ten trudny proces rozpoczàç i powinno to
mieç miejsce w przedszkolu. Je˝eli z ka˝dym miesiàcem przedszkolaki b´dà
choç troch´ lepsze i màdrzejsze, jest to niewàtpliwy sukces wychowawczy.
Rozwijanie zdolnoÊci do obdarzania uwagà dzieci i doros∏ych oraz kszta∏towanie umiej´tnoÊci prezentowania si´ i wypowiadania jest ju˝ bardziej wymierne. Starsze przedszkolaki muszà umieç obdarzaç innych uwagà, aby móc zrozumieç, co oni mówià i co czynià. Niebywale wa˝ne jest tak˝e, aby ka˝dy starszy
przedszkolak potrafi∏ mówiç z troskà, by inni rozumieli, o co mu chodzi. Dotyczy to porozumiewania si´ z dzieçmi i doros∏ymi. Dla dobra dzieci nadal
trzeba wspomagaç je w doskonaleniu tych niebywale wa˝nych umiej´tnoÊci
spo∏ecznych.
GotowoÊç do niesienia pomocy i ch´ç us∏u˝enia innym oraz umiej´tnoÊç
zgodnego wspó∏dzia∏ania z innymi dzieçmi w zabawach i w prostych sytuacjach
zadaniowych to tak˝e skomplikowane zadanie wychowawcze, które musi byç
realizowane przez ca∏y okres wychowania przedszkolnego i nauki szkolnej. Tego
tak˝e nie sposób zmierzyç. Trzeba cieszyç si´ z tego, ˝e starsze przedszkolaki
coraz lepiej razem bawià si´ i uczà.
Wymierne jest to, czy dzieci potrafià grzecznie zwracaç si´ do innych (nawyk
mówienia: Prosz´, Przepraszam, Dzi´kuj´, Dzieƒ dobry, Do widzenia, Smacznego
itp.), mo˝na to ∏atwo sprawdziç i egzekwowaç. GrzecznoÊç obowiàzuje wszystkie starsze przedszkolaki.
Kszta∏towanie wra˝liwoÊci spo∏ecznej i uÊwiadamianie dzieciom, ˝e obok sà
inne dzieci i wszyscy sà równie wa˝ni, to trudne i skomplikowane zadanie wychowawcze w przedszkolu, szczególnie w czasach kryzysu wychowania rodzinnego. Sukcesy i pora˝ki sà tu wyznaczone wspó∏pracà z rodzicami dzieci. Bez tej
wspó∏pracy trudno doprowadziç do tego, aby dzieci rozumia∏y, ˝e doroÊli majà
ograniczone mo˝liwoÊci spe∏niania ich pragnieƒ.
Ustalenie i przestrzeganie regu∏ obowiàzujàcych w spo∏ecznoÊci dzieci´cej
przedszkola jest wymierne: albo dziecko ich przestrzega, albo nie. Poniewa˝ regu∏y te s∏u˝à wszystkim i ka˝demu z osobna, ka˝dy starszy przedszkolak ma ich
bezwzgl´dnie przestrzegaç. Je˝eli tak si´ dzieje, mo˝na to zaliczyç do sukcesów
wychowawczych.
Rozwijanie u dzieci wi´zi emocjonalnej z rodzinà, a tak˝e zadbanie o to, aby
dzieci wiedzia∏y, czym zajmujà si´ najbli˝si, i potrafi∏y podaç adres zamieszkania.
Tu efekty wychowawcze i edukacyjne sà cz´Êciowo wymierne. Mo˝na bowiem
sprawdziç, co starszy przedszkolak wie i umie. Powinien: a) umieç si´ przedstawiç,
podajàc swoje imi´, nazwisko i dok∏adny adres zamieszkania, b) wymieniç imiona swoich bliskich i wiedzieç, czym si´ zajmujà, co lubià, a czego nie.
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10.2. Kszta∏towanie elementarnych nawyków
higienicznych u dzieci: mycie ràk, twarzy i z´bów,
w∏aÊciwe zachowanie si´ przy stole,
a tak˝e umiej´tnoÊci korzystania z toalety

10.2.1 Dlaczego kszta∏towanie nawyków higienicznych zosta∏o
wydzielone z wychowania zdrowotnego? O sposobach
kszta∏towania elementarnych nawyków higienicznych
u starszych przedszkolaków i koniecznoÊci wspó∏pracy
z rodzicami w tej dziedzinie
Dba∏oÊç o kszta∏towanie nawyków higienicznych tradycyjnie jest zaliczana do wychowania zdrowotnego. Jest to s∏uszne, ale sà argumenty przemawiajàce za tym, aby by∏ to w przedszkolu oddzielny obszar dzia∏alnoÊci pedagogicznej. Inaczej realizuje si´ wychowanie zdrowotne u szeÊciolatków, inaczej
u maluchów, a jeszcze inaczej u starszych przedszkolaków. Trudno przecie˝ rozmawiaç z dzieçmi, na przyk∏ad, o koniecznoÊci mycia ràk przed jedzeniem, je˝eli nie potrafià wykonaç tej czynnoÊci samodzielnie. Nie sposób tak˝e kszta∏towaç
u dzieci nawyku dbania o higien´ w toalecie, je˝eli majà jeszcze spore k∏opoty
z sygnalizowaniem potrzeb fizjologicznych.
Z naszych doÊwiadczeƒ wynika, ˝e w wychowywaniu dzieci wa˝na jest nast´pujàca kolejnoÊç: najpierw dzieci muszà opanowaç czynnoÊci elementarne, a dopiero potem mo˝na rozmawiaç z nimi o tym, jak sobie radziç w sytuacjach ˝yciowych. Niestety, nie da si´ realizowaç wszystkiego jednoczeÊnie nawet
wówczas, gdy dziecko jest starszym przedszkolakiem.
Wielu doros∏ych uwa˝a, ˝e tak du˝e dzieci, jak czterolatki i pi´ciolatki, potrafià ju˝ samodzielnie i dok∏adnie umyç r´ce i twarz, w∏aÊciwie zachowywaç si´
przy stole, nie mówiàc ju˝ o korzystaniu z toalety. Niestety, takie umiej´tnoÊci
majà tylko niektóre dzieci, je˝eli wczeÊniej ucz´szcza∏y do przedszkola lub gdy
zadbali o to rodzice.
W grupie starszych przedszkolaków jest sporo dzieci, które majà k∏opoty
z sygnalizowaniem potrzeb fizjologicznych i zdarza im si´ zmoczyç majtki
i spodnie. Wi´kszoÊç nie potrafi nale˝ycie umyç ràk i twarzy, nie mówiàc ju˝
o myciu z´bów. Najgorzej jest z jedzeniem posi∏ków. Biegajà, zamiast siedzieç
przy stole, a kiedy ju˝ usiàdà, machajà nogami i pok∏adajà si´. Nie chcà samodzielnie jeÊç i czekajà na karmienie. Grymaszà, kr´cà si´, rozlewajà zup´ itp.
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Powodem jest rodzicielska nadopiekuƒczoÊç – Jest taki malutki, jeszcze si´
zdà˝y nauczyç, wygodnictwo rodziców – Lepiej b´dzie, jak sama go umyj´, notoryczny poÊpiech doros∏ych – Nie mam teraz czasu, ˝eby go uczyç oraz ich
udziwnione poglàdy – Dzieci majà byç wychowywane bezstresowo itp.
Tak by∏o zawsze, teraz jednak zmieni∏y si´ proporcje. Tylko nieliczne dzieci,
przychodzàce po raz pierwszy do przedszkola potrafià samodzielnie umyç r´ce
i twarz, usiàÊç przy stole i samodzielnie zjeÊç posi∏ek itd. Mo˝na wi´c na tym polu mówiç o kryzysie wychowania rodzinnego. Z tego powodu w sposób szczególny trzeba zadbaç w przedszkolach o ukszta∏towanie u wszystkich dzieci elementarnych czynnoÊci higienicznych, takich jak: mycie ràk, twarzy i z´bów,
w∏aÊciwe zachowanie si´ przy stole, a tak˝e umiej´tnoÊci korzystania z toalety.
Jest to tak trudne, ˝e uzna∏am za stosowne wyodr´bnienie kszta∏towania nawyków higienicznych jako oddzielnego obszaru dzia∏alnoÊci pedagogicznej. B´dzie
to baza i oparcie dla wychowania zdrowotnego.

6

W jaki sposób kszta∏towaç wa˝ne umiej´tnoÊci?

7

Zaczn´ od tego, ˝e ju˝ w mo˝liwoÊciach trzylatków1 mieÊci si´ opanowanie
czynnoÊci potrzebnych do samodzielnego umycia ràk i twarzy, w∏aÊciwego zachowania przy stole i samodzielnego jedzenia oraz korzystania z toalety.
W czwartym i piàtym roku ˝ycia dzieci doskonalà te umiej´tnoÊci, stajàc si´ coraz bardziej samodzielne. Wià˝e si´ to z rozwojem zdolnoÊci do samokontroli
i rosnàcà sprawnoÊcià fizycznà. Dlatego mo˝na ju˝ u dzieci kszta∏towaç poczucie odpowiedzialnoÊci za to, jak si´ zachowujà i co czynià.
Dobre nawyki nale˝y dos∏ownie „wdrukowaç” w dzieci´cy umys∏. Je˝eli to
si´ uda, ∏atwiej b´dzie ˝yç dziecku z doros∏ymi, gdy˝ b´dà postrzegaç je jako
sympatyczne, dobrze u∏o˝one i màdre. Uniknie si´ wielu sytuacji konfliktowych
i niepotrzebnych napi´ç. Dziecko b´dzie cz´Êciej nagradzane ni˝ karane.

8
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Samodzielne mycie ràk, twarzy i z´bów
O kszta∏towanie tych umiej´tnoÊci tradycyjnie dba si´ w przedszkolu. W literaturze metodycznej znajduje si´ sporo informacji na ten temat. Popularne jest
zak∏adanie Klubu Wiewiórki (lub Bobra). Chocia˝ dzieci z dumà noszà znaczki
przynale˝noÊci do takiego klubu, to z systematycznym i poprawnym myciem z´-

15
Wi´cej informacji podaj´ w mojej ksià˝ce: Wspomaganie rozwoju umys∏owego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijajàcych si´..., rozdzia∏ 5.
1
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bów bywa ró˝nie. Wielu rodziców nie dba o to i dlatego dobrze jest w przedszkolu zaczàç od lekcji mycia z´bów. Zaj´cia odbywajà si´ w ∏azience:
– ka˝de dziecko bierze swój kubeczek i szczoteczk´, staje przy umywalce,
nalewa troch´ ciep∏ej wody do kubka i moczy szczoteczk´;
– nauczyciel nak∏ada ka˝demu dziecku past´ na szczoteczk´ i wyjaÊnia, dlaczego pasty nak∏ada si´ tylko troch´;
– nast´pnie razem z dzieçmi myje z´by, pokazujàc kolejne czynnoÊci. Na koniec demonstruje sposób p∏ukania z´bów.
Jedna taka lekcja nie wystarcza, nawet gdy dzieci b´dà chwalone za dobrze
umyte z´by. Dzieci muszà systematycznie myç z´by w przedszkolu i w domu,
dlatego konieczna jest wspó∏praca z rodzicami. Warto tak˝e zaprosiç na zebranie rodziców dentyst´, aby fachowo omówi∏ problemy higieny jamy ustnej
i przekona∏ rodziców do dbania o zdrowe z´by dzieci.
Z kszta∏towaniem nawyku mycia ràk jest ∏atwiej. Mimo to radz´ zaczàç
od lekcji starannego mycia i wycierania ràk:
– najpierw podwinàç r´kawy za ∏okcie, odkr´ciç nieco kran z ciep∏à wodà,
zmoczyç r´ce i namydliç je;
– myjàc, pocieraç d∏onie o siebie, sp∏ukaç myd∏o z d∏oni i zakr´ciç kran, strzepaç resztki wody;
– wytrzeç r´ce i starannie powiesiç r´cznik.
Niby proste, a jednak dzieci takiej lekcji potrzebujà. Nie nale˝y si´ tak˝e ∏udziç, ˝e potrafià umyç twarz. Potrzebna jest tu podobna lekcja. Ma to byç nauka
czynnoÊci, a nie pogadanka o tym, jak trzeba myç twarz. Wychowawczo skuteczne sà te˝ rymowanki, wierszyki i piosenki o tym, jak dobrze jest dbaç o czyste r´ce, nos i z´by. Je˝eli dzieci b´dà je ilustrowa∏y ruchem, ∏atwiej zapami´tajà kolejnoÊç czynnoÊci.
Najtrudniejsze jest kszta∏towanie nawyku mycia ràk nie tylko wówczas, gdy
sà brudne, lecz tak˝e przed jedzeniem, po wyjÊciu z toalety, po powrocie ze spaceru itp. Bez systematycznego przypominania (na przyk∏ad stosownà rymowankà), pilnowania i egzekwowania nawyków higienicznych si´ nie ukszta∏tuje. Konieczna jest tutaj wspó∏praca z domem rodzinnym dziecka.
Kszta∏towanie dobrych manier przy jedzeniu
Jest oczywiste, ˝e starszy przedszkolak potrafi samodzielnie jeÊç, dlatego
warto zajàç si´ kszta∏towaniem jego dobrych manier. Na poczàtku trzeba zadbaç, aby dziecko poprawnie siada∏o przy stole: powinno bez przypominania
prosto usiàÊç na krzeÊle, nie podpierajàc g∏owy, nie pok∏adajàc si´ na stole, nie
zadzierajàc wysoko nóg itp.
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Sporo uwagi nale˝y poÊwi´ciç spo˝ywaniu posi∏ku: dziecko powinno zajmowaç si´ tym, czym trzeba, a wi´c jedzeniem we w∏aÊciwy sposób. Nie mo˝e rozgrzebywaç jedzenia, wyjmowaç palcami kawa∏ków z talerza itd. Powinno te˝
wiedzieç, ˝e nie mówi si´ z pe∏nymi ustami. Wa˝ne sà formy grzecznoÊciowe:
Dzi´kuj´..., By∏o smaczne..., Prosz´..., Przepraszam – nie chcia∏em... itd. Dobrych
manier przy stole dziecko mo˝na nauczyç skutecznie, gdy doros∏y:
– b´dzie przestrzega∏ ceremonia∏u jedzenia: nakryty stó∏, wszyscy zajmujà swoje miejsca, sà pogodni, estetycznie jedzà, nie grymaszà, potrafià podzi´kowaç za przyrzàdzenie posi∏ku i posprzàtaç po nim;
– b´dzie zachowywa∏ si´ przy stole tak, aby stanowiç dla dziecka wzór
do naÊladowania;
– w odpowiednim momencie podpowie dziecku, co ma zrobiç;
– nie b´dzie skàpiç pochwa∏, je˝eli dziecko si´ dobrze zachowuje;
– w nagrod´ pozwoli dziecku zjeÊç dodatkowy deser (musi to byç coÊ,
co ono lubi).
Czasem konieczna bywa ∏agodna kara – na przyk∏ad wyproszenie od sto∏u.
Jednak wspólne spo˝ywanie posi∏ków nie mo˝e byç dla dziecka udr´kà, dlatego
doroÊli nie mogà zapominaç o umiarze, wyczuwajàc, co w danym momencie jest
wa˝ne, chocia˝ muszà byç konsekwentni w swoich wymaganiach2. Majà tak˝e
pami´taç, ˝e dziecko nie mo˝e opanowaç wszystkiego od razu i perfekcyjnie.
Nawyk w∏aÊciwego zachowania si´ w toalecie
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Sà to dla dzieci trudne problemy. Muszle klozetowe sà zwykle dostosowane
do rozmiarów doros∏ych. W domu potrzebny jest wi´c podest i wk∏adka,
w przedszkolu muszle sà mniejsze i umieszczone ni˝ej.
Nauka sygnalizowania potrzeb fizjologicznych to jedno z najwa˝niejszych zadaƒ stojàcych przed dzieckiem w pierwszych latach ˝ycia. Sà dzieci, które uczà
si´ kontrolowaç oddawanie stolca i moczu, koƒczàc pierwszy rok ˝ycia. Wi´kszoÊç potrafi to robiç o wiele póêniej. W badaniach nad osiàgni´ciami czterolatków stwierdzono, ˝e mniej ni˝ po∏owa dzieci opanowa∏a te czynnoÊci w stopniu
zadowalajàcym3. Nale˝y wi´c oczekiwaç, ˝e jeszcze na poczàtku piàtego roku
˝ycia niektóre dzieci mogà mieç z tym troch´ k∏opotów.

14
W przypadku k∏opotów proponuj´ skorzystaç z rad J. Carr (op. cit., s. 137–147). WyjaÊnia
ona, jak uczyç w∏aÊciwej pozycji przy stole i samodzielnego jedzenia oraz co zrobiç ze z∏ymi nawykami: siorbaniem jedzenia, zapychaniem si´ k´sami, podkradaniem z cudzego talerza, rozrzucaniem jedzenia i zbyt wolnym spo˝ywaniem posi∏ków.
3
J. Carr, op. cit., s. 25.
2
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Jak wdra˝aç dzieci do w∏aÊciwego korzystania z toalety? W domu
i w przedszkolu uczymy tego w podobny sposób. Trzeba dziecko nauczyç
wykonywania kolejnych czynnoÊci: zdejmowania bielizny, za∏atwiania si´,
podcierania, zak∏adania bielizny, spuszczania wody, a na koniec umycia i wytarcia ràk. Ka˝dej z tych czynnoÊci trzeba nauczyç z osobna. Jest ich sporo
i dlatego doros∏y musi podpowiadaç dziecku, co kolejno powinno zrobiç,
a potem chwaliç za samodzielne wykonanie. Niestety, ka˝de dziecko trzeba
uczyç oddzielnie.
W przedszkolu dzieci jest sporo i dlatego z koniecznoÊci trwa to wiele tygodni. Na dodatek nauka korzystania z toalety jest trudna i dla dziecka, i dla nauczyciela. Je˝eli dziecko powiadomi nauczyciela o tym, ˝e musi iÊç do ∏azienki
– co mo˝e ju˝ byç trudne – to na poczàtku musi zdaç si´ na jego pomoc. Kr´puje si´ tym, ˝e obca osoba patrzy na nie, pomaga w intymnych czynnoÊciach.
Na dodatek czyni to inaczej ni˝ mama, babcia czy tata.
Nauczycielowi jest tak˝e trudno; co chwil´ jakieÊ dziecko domaga si´ wyjÊcia do toalety i oczekuje pomocy. Nie sposób prowadziç zaj´cia, gdy ciàgle
trzeba wychodziç z którymÊ dzieckiem. Trwa to d∏ugo, a pozosta∏e dzieci sà
w tym czasie bez opieki. Nic wi´c dziwnego, ˝e nauczyciele domagajà si´, aby
dzieci przychodzàce po raz pierwszy do przedszkola potrafi∏y nie tylko sygnalizowaç swoje potrzeby fizjologiczne, lecz tak˝e umia∏y samodzielnie skorzystaç z toalety.
Dla unikni´cia k∏opotów, radz´ omówiç koniecznoÊç nauczenia dzieci korzystania z toalety na zebraniu informacyjnym dla rodziców, tu˝ po przyj´ciu
dzieci do przedszkola. Nie wystarczy o tym powiedzieç, trzeba jeszcze wyjaÊniç, dlaczego jest to wa˝ne i w jaki sposób tego nauczyç. Warto tak˝e
zwróciç rodzicom uwag´ na to, w co ubierajà dzieci. Bardzo trudno jest zdà˝yç rozebraç dziecko, je˝eli ma spodnie zapinane na liczne klamerki, guziki
i szelki.
Podobnie jest z innymi nawykami higienicznymi. Nie nale˝y oczekiwaç
od dziecka, ˝e odczuje dyskomfort z powodu nieumycia ràk, nóg, twarzy itd.
Nie ma rady – doros∏y musi ciàgle pilnowaç, przypominaç, ale te˝ chwaliç, gdy
dziecko samo zechce o siebie zadbaç. Tylko w taki sposób mo˝na doprowadziç
do ukszta∏towania nawyków higienicznych.
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10.2.2. Kszta∏towanie nawyków higienicznych. TreÊci kszta∏cenia
oraz komentarze metodyczne4
1

Kszta∏towanie umiej´tnoÊci starannego mycia ràk, z´bów i twarzy
Kilka rad dotyczàcych tego obszaru:
– do nauki starannego mycia ràk, z´bów i twarzy trzeba przystàpiç we
wrzeÊniu, gdy dzieci zaczynajà ucz´szczaç do przedszkola. ¸atwiej im zrozumieç, ˝e w nowym miejscu, w przedszkolu, obowiàzujà takie zwyczaje. Unika si´ wówczas marudzenia typu: U mnie w domu nie musz´…;
– dzieci o d∏u˝szym sta˝u w przedszkolu powinny pomagaç dzieciom, które dopiero przysz∏y do przedszkola.
Najtrudniejsze jest kszta∏towanie nawyku mycia ràk nie tylko wtedy, gdy
sà brudne, lecz tak˝e przed jedzeniem, po wyjÊciu z toalety, po powrocie
ze spaceru itp. Nieskuteczne sà pogadanki, wszak sà to czterolatki i pi´ciolatki. Zdecydowanie lepsze efekty dajà ma∏e formy teatralne – dzieci mogà
wczuç si´ w sytuacj´ bohaterów. Przydatne sà wierszyki i rymowanki, bo
za ich pomocà mo˝na dowcipnie przypomnieç dzieciom, co i jak majà zrobiç. I jeszcze jedno – bez konsekwencji i egzekwowania nie ukszta∏tuje si´
nawyków higienicznych, dlatego konieczna jest wspó∏praca z domem rodzinnym dziecka.
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Korzystanie z toalety i przestrzeganie higieny osobistej
Dziecko przychodzàce do przedszkola musi umieç sygnalizowaç potrzeby fizjologiczne – powinni o tym wiedzieç rodzice. Warto im równie˝
uÊwiadomiç, w jak trudnej sytuacji jest dziecko, które nie radzi sobie w toalecie, a tak˝e poradziç im, jak majà tego uczyç. Ponadto nie trzeba dyskutowaç z rodzicami o standardach, jakie powinny byç zachowane przy korzystaniu z ubikacji. Trzeba podaç im je do wiadomoÊci: Takie sà ustalenia
w naszym przedszkolu. Potem uzasadniç realnymi mo˝liwoÊciami organizacyjnymi.
Nieco inaczej przedstawiajà si´ te problemy w przedszkolach wiejskich.
Z sygnalizowaniem potrzeb fizjologicznych jest lepiej, gorzej jest z kszta∏towaniem w∏aÊciwego zachowania si´ w toalecie i korzystania ze znajdujàcych
si´ tam urzàdzeƒ. Tego wszystkiego trzeba po prostu nauczyç.
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TreÊci kszta∏cenia wyró˝niono pogrubionà czcionkà, a komentarze metodyczne – zielonym
paskiem.
4
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Kszta∏towanie nawyków w∏aÊciwego zachowania si´ przy stole
i w trakcie spo˝ywania posi∏ków
Kwestie te zosta∏y wyjaÊnione w poprzednim podrozdziale, dlatego podam
tylko kilka informacji uzupe∏niajàcych. W∏aÊciwe zachowanie si´ przy stole dotyczy nie tylko obiadu, lecz tak˝e wszystkich posi∏ków. Nie mo˝e byç tak, ˝e
dziecko biega z kanapkà. To, ˝e w domu tak bywa, nie oznacza, ˝e mo˝na na to
pozwoliç w przedszkolu. Starszy przedszkolak, nawet czterolatek, potrafi to zrozumieç i mo˝e dostosowaç si´ do zwyczajów obowiàzujàcych w przedszkolu.
Nic tak nie dra˝ni rodziców, jak nie do koƒca wyjaÊnione kwestie ˝ywienia dzieci, dlatego wa˝ne jest tu wspó∏dzia∏anie z rodzicami. Radz´ od pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu dok∏adnie okreÊliç, na jakich zasadach dzieci jedzà posi∏ki i jak to si´ odbywa, a potem tylko systematycznie
egzekwowaç ustalenia.
Nie sposób w krótkim komentarzu omówiç wszystkie warianty, bo dzieci
mogà jeÊç posi∏ki przygotowywane w przedszkolu, mogà te˝ przynosiç je
do przedszkola. Niezale˝nie od tego, jakà form´ ˝ywienia dzieci ustalono,
trzeba kszta∏towaç nawyki w∏aÊciwego zachowania si´ przy stole, a wi´c:
– stó∏ ma byç czysty i ∏adnie nakryty: dla ka˝dego dziecka podk∏adka (lub
serwetka), na niej talerzyk, kubek i sztuçce, a tak˝e serwetki do wytarcia ust;
– dzieci cicho odsuwajà krzese∏ka i spokojnie zajmujà miejsca przy stole;
– jedzàc, mogà ze sobà spokojnie rozmawiaç;
– po posi∏ku trzeba sprzàtnàç ze sto∏ów w ustalony wczeÊniej sposób.
Od poczàtku prosz´ te˝ wdra˝aç dzieci do stosowania form grzecznoÊciowych.

10.2.3. Jakimi umiej´tnoÊciami i nawykami higienicznymi
ma dysponowaç starszy przedszkolak?
Starszy przedszkolak powinien umieç samodzielnie i poprawnie umyç i wytrzeç r´ce oraz twarz. Ma mieç wyrobiony nawyk mycia ràk przed jedzeniem,
po wyjÊciu z ubikacji itp. Musi byç przyzwyczajony do mycia z´bów i umieç to
robiç poprawnie. Ponadto ma nie tylko sygnalizowaç swoje potrzeby fizjologiczne, lecz tak˝e samodzielnie sobie z nimi radziç. Je˝eli jest w trudnej sytuacji (ból
brzucha, rozwolnienie itp.), powinien umieç o tym powiedzieç i poprosiç o pomoc. Wa˝ne sà tak˝e dobre maniery przy stole. Starszy przedszkolak powinien
wiedzieç, jak trzeba zachowaç si´ przy stole i umieç tak w∏aÊnie funkcjonowaç.
Te niebywale wa˝ne umiej´tnoÊci dziecko musi nabyç w przedszkolu, gdy˝ w nast´pnych etapach edukacji nikt si´ o nie ju˝ nie zatroszczy. Bywa i tak, ˝e dom
rodzinny tak˝e o to nie dba.
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10.3. Intensywne wspomaganie rozwoju mowy
u dzieci: dba∏oÊç o poprawnà wymow´,
wdra˝anie do uwa˝nego s∏uchania i s∏ownego
formu∏owania przemyÊleƒ1
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10.3.1. W jakim zakresie trzeba wspomagaç rozwój
mowy u starszych przedszkolaków? O potrzebie obj´cia dzieci
z zaburzeniami mowy opiekà logopedycznà. Jak wspó∏pracowaç
z rodzicami w zakresie rozwoju mowy dziecka oraz
kultury j´zykowej?
Mowa wià˝e si´ silnie ze sprawnoÊcià intelektualnà. DoroÊli wiedzà o tym
z w∏asnego doÊwiadczenia – gdy o czymÊ trudnym opowiedzà drugiej osobie,
majà poczucie lepszego rozumienia tej trudnoÊci. Zapewne dlatego w opisach
rozwoju psychoruchowego dzieci ∏àczy si´ mow´ z myÊleniem2, zaÊ problemy
artykulacyjne omawia si´ osobno, najcz´Êciej w ramach logopedii.
Mowa jest powiàzana z dzieci´cym rozumowaniem co najmniej na dwa sposoby3. Za jej pomocà dziecko ujawnia przebieg i wynik swojego rozumowania,
zaÊ nazywanie wykonywanych czynnoÊci pomaga mu lepiej rozumieç ich sens.
Mowa odgrywa te˝ wa˝nà rol´ w rozwoju emocjonalnym i spo∏ecznym dziecka4.

9
Rozszerzenie podanej tu wiedzy znajdzie si´ w Zeszycie metodycznym dotyczàcym intensywnego wspomagania rozwoju mowy starszych przedszkolaków. B´dà tam tak˝e podane metody
diagnozowania dzieci i opisy çwiczeƒ sprzyjajàcych wspomaganiu rozwoju mowy u starszych
przedszkolaków.
2
Na przyk∏ad M. Przetacznik-Gierowska, G. Makie∏∏o-Jar˝a (Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dzieci´cego, WSiP, Warszawa 1985), A. Jurkowski (Ontogeneza mowy i myÊlenia, WSiP,
Warszawa 1972 [i wydania nast´pne]), R. Vasta, M.M. Haith, S.A. Miller (Psychologia dziecka, WSiP,
Warszawa 1995).
3
Wzajemne powiàzania mi´dzy j´zykiem a myÊleniem wyjaÊnia I. Kurcz w publikacjach: J´zyk
a psychologia. Podstawy psycholingwistyki (WSiP, Warszawa 1992), Psychologia j´zyka i komunikacji
(Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2000), J´zyk i komunikacja (w: Psychologia, red.
J. Strelau, tom 2, Gdaƒskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdaƒsk 2000). Warto tak˝e pami´taç
o tym, ˝e ustaleniem zwiàzków mi´dzy myÊleniem a mowà zajmowali si´ psycholodzy tej miary
co L.S. Wygotski (Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971, cz´Êç II w tej publikacji
ma tytu∏ MyÊlenie i mowa), J. Piaget (Mowa i myÊlenie u dziecka, PWN, Warszawa 1992) i J.S. Bruner (Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa 1978).
4
Wi´cej informacji podajà B.B. Schieffelin i E. Ochs (Socjalizacja j´zyka, w: Dziecko w zabawie
i w Êwiecie j´zyka, red. A. Brzeziƒska, T. Czuba, G. Lutomski i B. Smykowski, Wydawnictwo
1
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Nazywanie w∏asnych emocji pozwala dziecku lepiej rozumieç siebie, swoje pragnienia i obawy. Dzi´ki temu mo˝e przedstawiç najbli˝szym to, co czuje i prze˝ywa. Rozpoznawanie i nazywanie emocji ma tak˝e kluczowe znaczenie
w kszta∏towaniu empatii; w dà˝eniu do rozumienia drugiej osoby, jej sytuacji
i odczuç. Dlatego wszelkie opóênienia w rozwoju mowy (zaburzenia artykulacji,
zbyt proste konstrukcje sk∏adniowe, ubogie s∏ownictwo i ograniczenia w werbalnym komunikowaniu si´) k∏adà si´ cieniem na rozwoju osobowoÊci dziecka.
Sà to wystarczajàce powody, dla których wspomaganie dzieci w rozwoju mowy i kszta∏towanie ich kultury j´zykowej zajmuje uprzywilejowane miejsce w wychowaniu przedszkolnym. Ten obszar dzia∏alnoÊci pedagogicznej musi byç jednak
realizowany szeroko, w powiàzaniu z rozwojem intelektualnym i emocjonalnym
dzieci, a tak˝e z kszta∏towaniem ich umiej´tnoÊci spo∏ecznych5.
W przypadku zaburzeƒ w rozwoju mowy trzeba koniecznie zapewniç dziecku opiek´ logopedycznà. Im wczeÊniej to nastàpi, tym lepiej. Korygowanie zaburzeƒ w rozwoju mowy wymaga bowiem wysokich kwalifikacji, czasu i du˝ej systematycznoÊci6.
Wspomaganie starszych przedszkolaków w rozwoju mowy i kszta∏towanie
ich kultury j´zykowej ma miejsce niemal˝e w ka˝dej sytuacji, w której uczestniczà. Dotyczy to zw∏aszcza zaj´ç organizowanych w celu realizacji treÊci programowych. Istotà tych zaj´ç jest przecie˝ dà˝enie do wyzwalania u dzieci pozytywnych emocji i s∏ownego okreÊlania tego, co prze˝ywajà. Dzieci sà te˝

Zysk i S-ka, Poznaƒ 1995); T. Mussati (ZdolnoÊci do komunikacji i reprezentacji we wczesnej zabawie
spo∏ecznej. Studium przypadku, w: Badania nad rozwojem j´zyka dziecka, red. G.W. Shugar i M. Smoczyƒska, PWN, Warszawa 1980) i inni.
5
Na takà koniecznoÊç wskazywa∏a wiele lat temu H. Mystkowska w publikacjach: Rozwijamy
mow´ i myÊlenie dziecka w wieku przedszkolnym (PZWS, Warszawa 1972) oraz Kszta∏cenie
komunikatywnej mowy dziecka (w: Wychowanie i nauczanie w przedszkolu, red. I. Dudziƒska,
WSiP, Warszawa 1983). Potwierdzi∏a takà koniecznoÊç na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych
w kolejnym wydaniu ksià˝ki: Rozwijamy mow´ i myÊlenie dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP,
Warszawa 1991.
6
Wi´cej informacji o specyfice pomagania dzieciom z zaburzeniami mowy mo˝na znaleêç
w publikacjach: D. Antos, G. Demel, I. Styczek, Jak usuwaç seplenienie i inne wady wymowy, WSiP,
Warszawa 1978; Zaburzenia mowy u dzieci, red. M. Szumska, PZWL, Warszawa 1982; R. Byrne,
Pomówmy o zacinaniu, PZWL, Warszawa 1989; B. Sawa, Dzieci z zaburzeniami mowy, WSiP,
Warszawa 1990; T. Zaleski, Opóêniony rozwój mowy, PZWL, Warszawa 1992; M. Bogdanowicz, Dziecko
ryzyka dysleksji – co to takiego?, „Scholasticus” 1993, nr 2; H. Rodak, Terapia dziecka z wadà wymowy,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994; E. Stecko, Zaburzenia mowy u dziecka,
WSiP, Warszawa 1994; Zaburzenia mowy u dzieci. Wczesna profilaktyka – wybrane zagadnienia,
red. J. Rzàdzki, Wydawnictwo Popularnonaukowe LINEA, Lubin 1995; M. M∏ynarska, T. Smereka,
Psychostymulacyjna metoda kszta∏towania i rozwoju mowy oraz myÊlenia, WSiP, Warszawa 2000.
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mobilizowane do celowego dzia∏ania i nazywania tego, co czynià i do czego
zmierzajà. Sk∏ania si´ je tak˝e do uchwycenia sensu tego, w czym uczestniczà,
i przewidywania, co mo˝e si´ zdarzyç.
Cechà wyró˝niajàcà ten obszar wspomagania rozwoju i wychowania od pozosta∏ych jest szczególna troska o rozwój mowy starszych przedszkolaków w zakresie7:
– kszta∏towania komunikatywnoÊci mowy: a) dba∏oÊç o prawid∏owà wymow´, z w∏aÊciwym stosowaniem akcentów, pauz, zmian si∏y i tonu g∏osu oraz
tempa wypowiedzi, b) sk∏anianie do wypowiedzi rozwini´tych zgodnie z rozwojem tworzenia zdaƒ, c) wzbogacanie i utrwalanie prawid∏owego s∏ownictwa;
– rozwijania mowy jako czynnoÊci umys∏owej: a) s∏owne wyra˝anie myÊli i uczuç, b) nazywanie wykonywanych czynnoÊci pomagajàce uchwyciç sens tego, co wa˝ne, c) werbalne porozumiewanie si´ z innymi jako sposób kszta∏towania umiej´tnoÊci spo∏ecznych;
– wra˝liwoÊci na pi´kno j´zyka ojczystego, w tym na poprawnoÊç wymowy i wypowiadania si´.
Wymienione zakresy wspomagania rozwoju mowy trzeba realizowaç ∏àcznie, zarówno w trakcie specjalnie organizowanych zaj´ç, jak i w codziennych sytuacjach8.
To, co trzeba koniecznie omówiç przed przedstawieniem szczegó∏owych treÊci programowych, dotyczy orientacji w zaburzeniach rozwoju mowy i podejmowania dzia∏aƒ korygujàcych je u starszych przedszkolaków.
Efekty zale˝à w du˝ej mierze od tego, jak wczeÊnie podejmuje si´ takie dzia∏ania i z jakà systematycznoÊcià sà one prowadzone. Je˝eli dzieci – z grupy starszych przedszkolaków – ucz´szcza∏y ju˝ do przedszkola, to nauczyciele zadbali
o opiek´ logopedycznà dla dziecka, u którego dostrzegli zaburzenia w rozwoju
mowy. WÊród nowo przyj´tych dzieci sà zapewne i takie, które wymagajà specja-

11
Jest to zakres tradycyjnie realizowany w wychowaniu przedszkolnym. H. Mystkowska w cytowanych poprzednio publikacjach wyznacza takie cele kszta∏cenia: a) rozwijanie mowy komunikatywnej, spo∏ecznej, b) rozwijanie mowy jako czynnoÊci umys∏owej zwiàzanej z ca∏okszta∏tem
procesów intelektualnych, c) budzenie i rozwijanie przywiàzania do j´zyka ojczystego, d) kszta∏towanie doznaƒ estetycznych, budzenie wra˝liwoÊci na pi´kno i poprawnoÊç mowy, e) przygotowanie dziecka do nauki w szkole.
8
Szersze omówienie uwarunkowaƒ psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych ka˝dego z zarysowanych zakresów wspomagania rozwoju mowy starszych przedszkolaków znajdzie
si´ w Zeszycie metodycznym. Tam te˝ zawarte b´dà nauczycielskie metody analizowania rozwoju mowy u dzieci oraz scenariusze zaj´ç, których g∏ównym celem jest wspomaganie dzieci w rozwoju mowy. Osoby zainteresowane g∏´bszym poznaniem problematyki prawid∏owego i nieprawid∏owego rozwoju mowy mogà te˝ si´gnàç do publikacji, których notki bibliograficzne podane
sà w przypisach.
7
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listycznej pomocy. Dla prawid∏owego rozwoju mowy nie wystarczy im bowiem
zakres oraz intensywnoÊç çwiczeƒ na zaj´ciach organizowanych dla wszystkich
dzieci. Warto wi´c przypomnieç – chocia˝ w najwi´kszym skrócie – jaki poziom
rozwoju reprezentuje wi´kszoÊç dzieci w czwartym i piàtym roku ˝ycia9.
Czterolatki zadajà mnóstwo pytaƒ, gdy˝ interesujà si´ tym, co je otacza, i dà˝à do porozumiewania si´ w wa˝nych dla nich kwestiach. Ch´tnie dzielà si´ swoimi spostrze˝eniami. Wypowiedzi dzieci wykraczajà poza to, co aktualnie widzà
i czego doznajà, bo ch´tnie mówià o tym, co by∏o i czego si´ spodziewajà. Potrafià powiedzieç, kiedy im jest zimno, czy sà g∏odne, zm´czone itp. Nie majà te˝
wi´kszych k∏opotów z rozumieniem i wykonaniem poleceƒ.
O ich kompetencjach j´zykowych najlepiej Êwiadczy to, ˝e nazywajà kolory10. Pos∏ugujà si´ ju˝ wyra˝eniami przyimkowymi11: „na”, „nad”, „pod”, „w”, „za”, „obok” itd.
Chocia˝ w wypowiedziach dzieci s∏ychaç jeszcze formy agramatyczne, to
mo˝na ju˝ dostrzec zaciekawienie poprawnoÊcià j´zykowà. Zaczynajà pytaç: Jak
to powiedzieç..., Jak si´ mówi... i próbujà poprawiç swojà wypowiedê. Dzi´ki
usprawnianiu narzàdów artykulacji i pionizacji j´zyka z ka˝dym tygodniem wymowa czterolatków staje si´ dok∏adniejsza.
Dzieci zaczynajà bowiem wymawiaç z zamkni´tymi z´bami g∏oski „s”, „c”,
„z”, „dz” i nadajà im twarde brzmienie. Ustajà te˝ k∏opoty z wsuwaniem j´zyka
mi´dzy z´by (je˝eli któreÊ dziecko nadal ma wymow´ mi´dzyz´bowà – potrzebna jest pomoc logopedy).
Nie trzeba si´ tak˝e martwiç k∏opotami z wymawianiem „l” oraz „r”. Czterolatki mogà jeszcze wymawiaç g∏osk´ „l” przechodzàcà w dêwi´k zbli˝ony do „r” i mó-

Podstawà sà ustalenia zawarte w publikacjach: D. Emiluty-Rozyi, Wspomaganie rozwoju mowy
dziecka w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Centrum Metodycznego Pomocy Psychologicznej
MEN-u, Warszawa 1994. Wi´cej informacji podaje tak˝e G. Demel (Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa 1978 i wydania póêniejsze), B. Sawa (Dzieci z zaburzeniami mowy, WSiP, Warszawa 1990) i inni.
10
To, ˝e niektóre dzieci mylà nazwy kolorów, wynika z zaburzeƒ widzenia kolorów (np. daltonizm), a tak˝e z trudnoÊci ustanawiania granic kolorów (ma to zwiàzek z rozwojem umiej´tnoÊci
klasyfikowania). Na przyk∏ad niektóre ˝ó∏cie bliskie sà barwy pomaraƒczowej, a ciemniejsze odcienie tej barwy mo˝na traktowaç jako odcieƒ cynobrowej czerwieni itp. Ustali∏a to E. Lewandowska
w niepublikowanej rozprawie doktorskiej: Ró˝nice indywidualne u dzieci od trzeciego do siódmego roku ˝ycia w zakresie rozpoznawania kolorów oraz nadawania im znaczenia intelektualnego i emocjonalnego, APS, Warszawa 2005.
11
Ustali∏a to E. Czaplewska w niepublikowanej rozprawie doktorskiej: Rozwój kompetencji
w zakresie orientacji przestrzennej u dzieci od lat 3 do 8. Zakres ró˝nic indywidualnych, WSPS, Warszawa 1998. W grupie badanych czterolatków trudno by∏o znaleêç dziecko, które w swojej mowie czynnej nie stosowa∏o takich wyra˝eƒ. Jedynie niektóre dzieci mia∏y ma∏e k∏opoty z wyra˝eniami „wewnàtrz”, „na zewnàtrz”, zapewne dlatego, ˝e doroÊli rzadko si´ nimi pos∏ugujà.
9
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wiç „pantelra” (pantera), lrower (rower) itp. Dotyczy to tak˝e wymawiania g∏osek
„s”, „z”, „c”, „dz” (zamiast „sz”, „˝”, „cz”, „d˝”). Mimo to trzeba nadal obserwowaç
rozwój artykulacji u dzieci, aby w por´ zapobiec ewentualnym nieprawid∏owoÊciom.
Pi´ciolatki – wi´kszoÊç prawid∏owo wymawia g∏oski: „r” oraz „sz”, „˝”,
„cz”, „dz”, niektóre starajà si´ byç hiperpoprawne. Te, które wczeÊniej wymawia∏y „l” w miejsce g∏oski „r”, mówià „rustro” zamiast „lustro” albo „krór” zamiast „król”. Ten sposób wymawiania ust´puje samoistnie po kilku tygodniach
i nie trzeba si´ tym martwiç.
Pi´ciolatki potrafià ju˝ formu∏owaç wypowiedzi rozwini´te, wielozdaniowe. W d∏u˝szych wypowiedziach uwzgl´dniajà nie tylko kolejnoÊç wydarzeƒ,
lecz tak˝e zwiàzki przyczynowo-skutkowe. Mogà wi´c przedstawiç fabu∏´
oglàdanego filmu, opowiedzieç o przebiegu wydarzeƒ, w których uczestniczy∏y, a tak˝e przewidzieç, co mo˝e si´ wydarzyç. Potrafià te˝ opisywaç obiekty,
podajàc najwa˝niejsze ich cechy, okreÊlaç ich przynale˝noÊç i wyjaÊniaç,
do czego mogà s∏u˝yç. Majà spore wyczucie gramatyczne, gdy˝ nie tylko próbujà korygowaç swojà wypowiedê, lecz tak˝e ch´tnie poprawiajà wypowiedzi
innych dzieci.
Starsze przedszkolaki – o prawid∏owym rozwoju mowy – nie majà wi´kszych
k∏opotów w werbalnym porozumiewaniu si´. Mo˝na wi´c stosunkowo ∏atwo zauwa˝yç zaburzenia mowy. Wystarczy tylko uwa˝nie patrzeç, jak dzieci mówià,
i s∏uchaç tego, co mówià. Wadliwà wymow´ majà dzieci, które mówià:
– zbyt cicho, aby ktoÊ inny zrozumia∏, co majà do powiedzenia;
– tak niewyraênie, ˝e trudno zorientowaç si´, o czym mówià;
– wokalnie nieprzyjemnie; dotyczy to tonu g∏osu, wypowiadanych dêwi´ków,
rytmu i akcentu;
– zbyt dziecinnie i w sposób, który mo˝e wskazywaç na wolniejsze tempo rozwoju umys∏owego.
Je˝eli w mowie dziecka wyst´pujà takie nieprawid∏owoÊci, trzeba koniecznie
zwróciç si´ do logopedy. Mo˝e to byç sygna∏ powa˝niejszych zaburzeƒ w rozwoju mowy dziecka, a fachowa opieka logopedyczna pomo˝e dziecku lepiej
funkcjonowaç w domu i w przedszkolu.
Analizujàc funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami mowy, trzeba to rozpatrywaç
szerzej. Niektóre zaburzenia mowy wspó∏wyst´pujà bowiem z nieprawid∏owym rozwojem funkcji s∏uchowych i kinestetyczno-ruchowych, a tak˝e
z opóênieniami w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym dzieci12.

15
Problem ten wyjaÊnia H. Spionek (Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, PWN,
Warszawa 1973, s. 169–179), wiele informacji na ten temat podajà autorzy cytowanych wczeÊniej
publikacji.
12

16
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Zaczn´ od s∏uchu, gdy˝ wady s∏uchu13 cz´sto ∏àczà si´ z zaburzeniami
rozwoju mowy. Za pomocà s∏uchu dziecko uczy si´ mowy od spo∏ecznego otoczenia, kontroluje swojà fonacj´ i artykulacj´. Je˝eli dziecko nie s∏yszy lub s∏yszy
s∏abo – mowa rozwija si´ z opóênieniem lub rozwija si´ wadliwie.
OkreÊlenie „dziecko nie s∏yszy” dotyczy sytuacji, w której ostroÊç s∏uchu
nie jest wystarczajàca do s∏yszenia mowy. Je˝eli uszkodzenie s∏uchu jest
znaczne, doroÊli dostrzegajà to stosunkowo szybko, bo dziecko nie reaguje
na s∏owa. Dzieci wybitnie bystre potrafià jednak zachowywaç si´ tak, jakby
s∏ysza∏y. Znakomicie korzystajà z komunikatów niewerbalnych, z gestów, mimiki, uk∏adu cia∏a mówiàcego i domyÊlajà si´, o co chodzi. Podobnie funkcjonujà dzieci z l˝ejszymi zaburzeniami s∏uchu, dlatego warto skontrolowaç
s∏uch u dzieci, je˝eli ich zachowanie budzi niepokój. Dobrze dobrany aparat
s∏uchowy oraz w∏aÊciwie poprowadzona rehabilitacja zmieni sytuacj´ dziecka na lepsze.
Nieprawid∏owy rozwój mowy mo˝e wspó∏wyst´powaç u dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego14. Warunkiem rozwoju ekspresji s∏ownej jest
prawid∏owy rozwój i dzia∏anie obwodowego uk∏adu ruchowego mowy, a wi´c
mi´Êni krtani, gard∏a, jamy ustnej i twarzy oraz odpowiednia regulacja czynnoÊci oddechowych15. Zaburzenia motoryki artykulacyjnej skutecznie zaburzajà funkcj´ wykonawczà mowy, mow´ ekspresyjnà, a tak˝e ekspresj´ s∏ownà. Mo˝e temu towarzyszyç wadliwa budowa aparatu artykulacyjnego lub

Osoby zainteresowane problemami dzieci z wadà s∏uchu znajdà wi´cej informacji w publikacjach Y. Csanyi, S∏uchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narzàdem s∏uchu (WSiP, Warszawa 1994), M. Góralówna, B. Ho∏yƒska, Rehabilitacja ma∏ych dzieci z wadà s∏uchu (PZWL, Warszawa 1993), K. Krakowiak, J. S´kowska, Mówimy z fonogestami. Przewodnik dla rodziców dzieci
i m∏odzie˝y z uszkodzonym s∏uchem (WSiP, Warszawa 1996), O. Perier, Dziecko z uszkodzonym narzàdem s∏uchu (WSiP, Warszawa 1992). Na szczególnà uwag´ zas∏uguje tak˝e seria ksià˝ek One sà
wÊród nas wydana przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
W ramach tej serii ukaza∏a si´ ksià˝ka Dzieci z uszkodzonym s∏uchem (Warszawa 1997) autorstwa
J. Kobosko i J. Kosmalowej. Sà w niej podane adresy poradni specjalistycznych i punktów logopedycznych, które s∏u˝à pomocà dzieciom z wadami s∏uchu oraz ich rodzicom.
14
Na te problemy zwraca tak˝e uwag´ E.H. Lenneberg, J´zyk w kontekÊcie rozwoju i dojrzewania, w: Badania nad rozwojem j´zyka dziecka, red. G.W. Shugar i M. Smoczyƒska, PWN, Warszawa 1980. Natomiast wyjaÊnienie tych problemów podaje H. Traczyƒska, Rozwój i zaburzenia czynnoÊci ruchowych a funkcja mowy u dzieci, w: Zaburzenia mowy u dzieci, red. J. Szumska, PZWL,
Warszawa 1982.
15
Por. H. Traczyƒska, op. cit., s. 31.
13
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wada s∏uchu. Wa˝na jest wi´c trafna diagnoza16, a potem umiej´tnie prowadzone usprawnianie17.
Przyczyny zacinania si´ i jàkania18 sà z∏o˝one i nie do koƒca poznane. Jednà z przyczyn mo˝e byç brutalne przestawienie dziecka lewor´cznego na r´k´
prawà, je˝eli ma to miejsce w okresie intensywnego rozwoju mowy19. Dotyczy
to starszych przedszkolaków. Majà one jeszcze spore k∏opoty z rozró˝nianiem
r´ki lewej i prawej (ustalanie lateralizacji b´dzie trwaç jeszcze d∏ugo), ale dzieci
z dominacjà prawej pó∏kuli zaczynajà coraz cz´Êciej u˝ywaç lewej r´ki.
W podejÊciu do problemu lewor´cznoÊci wiele si´ zmieni∏o, bo coraz rzadziej traktuje si´ jà jako zaburzenie, z którym trzeba walczyç. Bywajà jednak rodzice, którym trudno jest zaakceptowaç lewor´cznoÊç dziecka i „na si∏´” przestawiajà je na prawà r´k´. Dzieje si´ to w∏aÊnie w piàtym i szóstym roku ˝ycia
dziecka.
Ze wzgl´du na dobro dzieci trzeba wyjaÊniç rodzicom problemy lewor´cznoÊci20. Natomiast dla starszych przedszkolaków nale˝y zorganizowaç seri´ çwiczeƒ i zabaw, które u∏atwià im rozpoznanie schematu swojego cia∏a i pomogà
w kszta∏towaniu nawyków ruchowych zgodnie z naturalnymi sk∏onnoÊciami i zarysowujàcà si´ dominacjà stronnà. Przestrzegam przed zbyt wczesnym i silnym
przyuczaniem dzieci do pos∏ugiwania si´ prawà r´kà. Dzieci szybko uczà si´ tego, czego oczekujà doroÊli, i próbujà pos∏ugiwaç si´ prawà r´kà wbrew wrodzonym sk∏onnoÊciom21.

9
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15

16

16
Dla zorientowania si´ w z∏o˝onoÊci tej diagnozy warto zajrzeç do podanej wczeÊniej publikacji H. Traczyƒskiej. Podane sà tam podstawowe wyjaÊnienia dotyczàce fonacji, artykulacji, rytmu
oddechowego i koordynacji obwodowych czynnoÊci ruchowych mowy. Znajdujà si´ tam tak˝e zasady usprawniania zaburzeƒ ruchowych mowy.
17
Metody pomagania dzieciom w przezwyci´˝eniu takich zaburzeƒ w warunkach przedszkola
podaje E. Achajska, Uczymy poprawnej wymowy. Metodyka post´powania ortofonicznego z dzieçmi
przedszkolnymi, WSiP, Warszawa 1993, s. 23–52.
18
Problemy te omawia cytowany wczeÊniej R. Byrne w ksià˝ce Pomówmy o zacinaniu, a tak˝e
Z. Tarkowski, Jàkanie wczesnodzieci´ce, WSiP, Warszawa 1992. W publikacjach tych mo˝na znaleêç
nie tylko wyjaÊnienia dotyczàce powstawania jàkania, lecz tak˝e prezentacj´ metod niesienia pomocy dzieciom oraz ich rodzicom.
19
Wskazuje na to R. Zazzo, omawiajàc problemy dominacji stronnej (lateralizacji) w ksià˝ce
Metody psychologicznego badania dziecka, red. R. Zazzo i inni, PZWL, Warszawa 1974. Wypowiada
si´ w tej kwestii tak˝e G. Demel, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa 1978, s. 30.
20
Pomocna b´dzie tu publikacja M. Bogdanowicz, Lewor´cznoÊç u dzieci, WSiP, Warszawa 1992.
21
Wi´cej na ten temat w publikacji: E. Gruszczyk-Kolczyƒska i E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s. 98–103.
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Zaburzenia mowy wyst´pujà cz´Êciej u dzieci zaliczanych do upoÊledzonych umys∏owo22. Ze wzgl´du na niebywale z∏o˝one problemy rozwoju
umys∏owego dzieci i komplikacje diagnostyczne radz´ wstrzymywaç si´
od zaliczania starszego przedszkolaka do dzieci upoÊledzonych umys∏owo23. Mo˝na bowiem uruchomiç mechanizmy samospe∏niajàcego si´ proroctwa.
Tymczasem, gdy dzieci te zostanà obj´te fachowo prowadzonym wspomaganiem rozwoju umys∏owego i opiekà logopedycznà, potrafià dogoniç rówieÊników w kompetencjach j´zykowych oraz intelektualnych. Zdecydowanie lepiej
mówiç wi´c o tych dzieciach, ˝e rozwijajà si´ wolniej pod wzgl´dem umys∏owym. W ten sposób podkreÊla si´ ich szanse rozwojowe, a to pomaga doros∏ym
lepiej si´ nimi zajmowaç.
Warto wyjaÊniç jeszcze jednà kwesti´ – w grupie czterolatków mogà byç
dzieci z opóênieniami w rozwoju mowy czynnej. Cz´Êciej dotyczy to ch∏opców24; proporcje ch∏opców do dziewczàt wynoszà 3 do 1. Dzieci z zespo∏em
opóênienia mowy czynnej mówià ma∏o lub nie mówià wcale, ale s∏yszà dobrze
i doskonale rozumiejà polecenia. Na dodatek potrafià w izolacji wymówiç prawie wszystkie g∏oski, a nawet sylaby. Jednak trudno takim dzieciom z∏o˝yç g∏oski
lub sylaby w s∏owa i wypowiadaç je w nale˝ytym tempie.
Mimo tych komplikacji poziom rozwoju umys∏owego tych dzieci mieÊci si´
w normie rozwojowej25. Tymczasem zdenerwowani rodzice uwa˝ajà, ˝e dzieci
opóênione w rozwoju mowy czynnej nie chcà mówiç, bo sà leniwe i niech´tne
do mówienia. Sà wi´c sk∏onni przymuszaç je i pouczaç ostrym tonem. Nerwowe zachowania doros∏ych pog∏´biajà i tak ju˝ trudnà sytuacj´ spo∏ecznà tych
dzieci. Poniewa˝ przyczyny zespo∏u opóênienia mowy czynnej sà wielorakie
i z∏o˝one, dzieciom tym potrzebna jest specjalistyczna pomoc.
Z ustaleƒ tych wynika, ˝e zaburzenia mowy u dzieci sà cz´ste i obejmujà ró˝ne odchylenia od normy, poczynajàc od drobnych nieprawid∏owoÊci w wypowiadaniu poszczególnych g∏osek, koƒczàc na powa˝nych wadach rozwojowych.
Utrudniajà one dziecku kontakt z otoczeniem, a tak˝e stanowià powa˝nà przeszkod´ w harmonijnym rozwoju umys∏owym.

22
Wi´cej informacji podajà: Z. Tarkowski (Zaburzenia mowy u dzieci upoÊledzonych umys∏owo – post´powanie logopedyczne, w: Praca z dzieckiem upoÊledzonym umys∏owo, red. T. Âwiszewska, Lublin
1988), T. Zaleski (op. cit., s. 47–56), M. M∏ynarska i T. Smereka (op. cit., s. 72–90, 247–421) i inni.
23
WyjaÊni´ to w Zeszycie metodycznym dotyczàcym sposobów orientowania si´ w prawid∏owym i zaburzonym rozwoju psychoruchowym dzieci.
24
Por. T. Zaleski, op. cit., s. 41.
25
Sposoby diagnozowania dzieci z zespo∏em opóênionego rozwoju mowy czynnej oraz etiologi´ tego zaburzenia wyjaÊnia T. Zaleski, op. cit., 42–44.
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Realizujàc treÊci zawarte w obszarze wychowania – intensywne wspomaganie rozwoju mowy u dzieci; dba∏oÊç o poprawnà wymow´, wdra˝anie
do uwa˝nego s∏uchania i s∏ownego formu∏owania przemyÊleƒ, trzeba pami´taç o tym, ˝e:
– podane tu has∏a programowe majà byç realizowane przez çwiczenia ze
wszystkimi dzieçmi w grupie;
– dodatkowe zaj´cia stymulacyjne i korekcyjne organizuje si´ tym dzieciom,
którym jest to potrzebne.
W przypadku powa˝niejszych zaburzeƒ rozwoju mowy konieczna jest wspó∏praca z logopedà i z rodzicami. Rodzice sà jednak ró˝ni. Jednym wystarcza sugestia o koniecznoÊci udania si´ do logopedy i ju˝ wszystko toczy si´ tak, jak trzeba. Innym nale˝y kilka razy przypominaç o koniecznej konsultacji logopedycznej,
a mimo to zwlekajà i ciàgle t∏umaczà si´ „wa˝nymi sprawami”. Po takiej konsultacji nie sà sk∏onni do systematycznej pracy z dzieckiem. Milczàco oczekujà, ˝e
wyr´czà ich pracownicy przedszkola, wszak dziecko ma tam opiek´ pedagogicznà. Nie sposób jednak skutecznie skorygowaç zaburzenia w rozwoju mowy
dziecka bez wspó∏pracy z rodzicami, którym trzeba przedstawiç, czym gro˝à zaniedbania w tej kwestii, a potem bodaj ka˝dego dnia przypominaç o koniecznoÊci systematycznej pracy z dzieckiem.
Kolejna wa˝na kwestia dotyczy taktu pedagogicznego. W trakcie intensywnego wspomagania rozwoju mowy i korygowania zaburzeƒ nie mo˝na zadr´czaç
dzieci ciàg∏ym poprawianiem i strofowaniem. åwiczenia korygujàce wymow´
dziecka nie mogà byç prowadzone w obecnoÊci innych dzieci, bo te sà sk∏onne
do przedrzeêniania i wyÊmiewania. Nie mo˝na te˝ nieustannie straszyç dziecka
tym, ˝e je˝eli nie poprawi swojej wymowy, w szkole czekajà go same k∏opoty
(chocia˝ to akurat jest prawdà). Dzieci, które ustawicznie doÊwiadczajà takiego
traktowania, po prostu przestajà mówiç.

10.3.2. Intensywne wspomaganie rozwoju mowy u dzieci:
dba∏oÊç o poprawnà wymow´, wdra˝anie do uwa˝nego s∏uchania
i s∏ownego formu∏owania przemyÊleƒ. TreÊci kszta∏cenia
oraz komentarze metodyczne26
Rozwijanie wymowy dziecka; çwiczenia oddechowe
åwiczenia oddechowe sà konieczne dla poprawnego mówienia i prawid∏owego rozwoju aparatu artykulacyjnego. Stanowià te˝ przejaw troski

14

15
TreÊci kszta∏cenia wyró˝niono pogrubionà czcionkà, a komentarze metodyczne – zielonym
paskiem.
26

16
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o zdrowie dzieci (np. kszta∏towanie nawyku oddychania przez nos). Dlatego trzeba je realizowaç ka˝dego dnia, najlepiej o sta∏ej porze, podczas
porannej gimnastyki, przy otwartym oknie. Oto przyk∏ady takich çwiczeƒ:
– zdmuchiwanie (z d∏oni, z powierzchni g∏adkiej, chropowatej, suchej,
mokrej) lekkich przedmiotów (kulek z bibu∏y, k∏aczków waty, piórek itp.);
– dmuchanie przez s∏omk´ w kostk´ lodu (robienie dziurki – ciep∏y wydech), w napój w butelce (w kubku) i „burzenie si´” p∏ynu, dmuchanie na powierzchni´ wody (w misce, na talerzu), tak aby woda falowa∏a itp.;
– wydmuchiwanie nosa (dro˝noÊç dziurki prawej i lewej), a potem szybki
i g∏´boki wdech przez nos, d∏ugi i wolny wydech przez usta;
– prawid∏owe oddychanie wspomagane ruchami ràk: wdech – wznoszenie ràk, wydech – opuszczanie ràk;
– regulowanie wdechu (szybki, krótki) i wydechu (d∏ugi i powolny)
przy wymawianiu wyrazów, krótkich zdaƒ, a tak˝e wyliczanek, rymowanek
i fragmentów wierszyków;
– zabawy i gry, np. zabawy: Spacer po ∏àce (wàchanie kwiatków), HuÊtanie
misia na brzuchu (zmiana po∏o˝enia przepony), Bitwa morska (dmuchanie
na statki p∏ywajàce w misce, na talerzu) lub zawody, który statek pierwszy
dop∏ynie do portu, gry planszowe polegajàce na zdmuchiwaniu kuleczek
z waty, bibu∏y itp. z jednego pola na drugie.
Rozwijanie wymowy dziecka; çwiczenia fonacyjne (g∏osowe)
Przyk∏ady çwiczeƒ fonacyjnych:
– naÊladowanie dêwi´ków dochodzàcych z otoczenia (klaksony samochodów, wycie syren, szum wiatru, deszcz, szum fal itp.);
– naÊladowanie dêwi´ków za pomocà wyrazów dêwi´konaÊladowczych
(aa, uu, ee, szuu, brr, prr, uff), odg∏osów zwierzàt (np. muu; ko, ko, ko; kukuryku; kwa, kwa; hau, hau; miau, miau, miau);
– zmiana nat´˝enia si∏y g∏osu (intonacja): od wyraênego szeptu do g∏oÊnego mówienia wyrazów (cicho – g∏oÊno, w sam raz), tempo wypowiadania si´
i modulacja g∏osu.
Uwaga! W trakcie takich çwiczeƒ warto zwróciç uwag´ na to, aby dzieci nazywa∏y us∏yszane lub wybrzmiewane dêwi´ki, przyczyni si´ to
do kszta∏towania umiej´tnoÊci klasyfikowania. åwiczenia fonacyjne mo˝na te˝ wpleÊç w opowieÊci ruchowe i zabawy dydaktyczne. Natomiast
w trakcie pami´ciowego opanowania rymowanek, wyliczanek, wierszyków
trzeba zwróciç uwag´ na sposób oddychania, poprawne wypowiadanie
s∏ów, si∏´ g∏osu itp.
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Rozwijanie wymowy dziecka; çwiczenia artykulacyjne
åwiczenia aparatu artykulacyjnego sà konieczne dla lepszej wyrazistoÊci
wypowiedzi. Oto przyk∏ady takich çwiczeƒ:
– pokazywanie z´bów: w uÊmiechu, „szczerzenie k∏ów”, ziewanie;
– usprawnianie j´zyka: klàskanie, mlaskanie, wysuwanie j´zyka przy otwartych ustach, oblizywanie warg, dotykanie czubkiem j´zyka kàcików ust, robienie „rulonika” z j´zyka;
– çwiczenie mi´Êni twarzy: robienie min, np. wydymanie policzków, lewego, prawego, do kolegów, do lusterka;
– mówienie przy wàsko lub szeroko rozwartych wargach: samog∏osek
(„a”, „o”, „u”, „e”, „y”, „i”), a potem krótkich wyrazów: kot, ul, dom, rok
itp.;
– rozpoznawanie i nazywanie dêwi´ków dochodzàcych z ulicy, przedszkolnej kuchni, sàsiedniej sali zaj´ç, nagranych, okreÊlanie kierunku, z którego dobiegajà;
– naÊladowanie dêwi´ków (tym razem ze zwróceniem uwagi na artykulacj´) zwierzàt (kwa, kwa, kwa; ko, ko, ko; kukuryku; miau, miau; hau, hau itp.),
jadàcych pojazdów (wrr, wrr; pach, pach; der, der; szu, szu itp.), odg∏osów
przyrody (kap, kap; hi, hu, ha; wiu, wiu itp.);
– poprawna artykulacja grup spó∏g∏oskowych, np. dêwi´czne – bezdêwi´czne („b” – „p”, „d” – „t”, „w” – „f”, „z” – „s”); twarde – mi´kkie („c”
– „ç”, „n” – „ƒ”, „s” – „Ê”, „z” – „ê”); przednioj´zykowe – tylnoj´zykowe („t”
– „d”, „k” – „g”).
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Rozwijanie s∏uchu fonematycznego (fonemowego)
O rozwijanie s∏uchu fonematycznego dba si´ g∏ównie na zaj´ciach z szeÊciolatkami. Jest to dla wielu dzieci zdecydowanie za póêno. Oto propozycje
çwiczeƒ dla starszych przedszkolaków:
– wyodr´bnianie zdaƒ z potoku mowy oraz s∏ów z wypowiadanych zdaƒ;
– podzia∏ s∏ów na sylaby (np. dzieci przyk∏adajà d∏oƒ do krtani i kontrolujà ruch aparatu artykulacyjnego, aby mog∏y czuciowo wyodr´bniaç
sylaby);
– zwracanie uwagi na g∏oski wyst´pujàce na poczàtku wyrazu (w nag∏osie)
i na koƒcu wyrazu (w wyg∏osie);
– ró˝nicowanie wyrazów o podobnym brzmieniu: pasek – piasek, murek
– Burek, kury – góry, Tomek – domek, pó∏ka – bu∏ka, nos – noc, taczka
– kaczka, pies – piec, zuch – duch, zebra – ˝ebra itd.
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Kszta∏towanie wra˝liwoÊci w zakresie poprawnego roz∏o˝enia akcentów w wypowiadanych s∏owach i komunikatach
Przypominam, ˝e akcentowanie wypowiedzi polega na podkreÊleniu tego,
co jest najwa˝niejsze. Natomiast akcent wyrazowy to uwydatnienie jednej sylaby w wyrazie (w j´zyku polskim jest to najcz´Êciej przedostatnia sylaba).
Oto przyk∏ady weso∏ych zabaw:
– dzieci wst´pujà w role zwierzàt i prezentujà si´. Na przyk∏ad dziecko
stwierdza: Jestem miÊ, dla podkreÊlenia tego, co najwa˝niejsze, dobitnie wymawia s∏owo „miÊ” i klaszcze w d∏onie;
– nauczycielka zwraca si´ do dzieci: S∏uchajcie. Powiem pi´ç razy s∏owo „lokomotywa”. Cztery razy powiem êle, a tylko raz dobrze. Prosz´ podnieÊç r´k´,
kiedy powiem dobrze. Nast´pnie wymawia s∏owo „lokomotywa” pi´ç razy, akcentujàc w sposób wyrazisty i nieco przesadny kolejne sylaby: lokomotywa,
lokomotywa, lokomotywa, lokomotywa, lokomotywa.
Kszta∏towanie umiej´tnoÊci mówienia tak, aby inni rozumieli
Jest to kontynuacja treÊci kszta∏cenia przedstawionych w poprzednim obszarze programu. Tym razem chodzi o to, aby dzieci troszczy∏y si´ o tworzenie zrozumia∏ych komunikatów. Majà skupiç si´ na starannym wypowiadaniu
s∏ów i zdaƒ, z w∏aÊciwà intonacjà i roz∏o˝eniem akcentów. Wa˝ne jest tak˝e,
aby dziecko, mówiàc, utrzymywa∏o kontakt wzrokowy z osobà s∏uchajàcà.
Ten zakres wspomagania dzieci w rozwoju mowy jest trudny w realizacji
z nast´pujàcego powodu: wi´kszoÊç dzieci, mówiàc, nie dba o to, aby by∏y
rozumiane, ale nie sposób ich ciàgle korygowaç, bo nie przynosi to oczekiwanych rezultatów. Wàtpliwe wychowawczo jest tak˝e publiczne strofowanie
dziecka, które i tak ma k∏opoty z porozumiewaniem si´.
Warto wi´c organizowaç specjalne sytuacje pokazujàce dzieciom, jak wa˝ne jest mówienie z troskà, aby byç zrozumianym. Mogà to byç miniscenki z pacynkami (jedna coÊ mruczy pod nosem ze spuszczonà g∏owà, druga nic nie rozumie, a dzieci zastanawiajà si´, dlaczego tak si´ dzieje). Wa˝ne jest tak˝e
wprowadzenie i przestrzeganie zwyczajów: zwracajàc si´ do kogoÊ, trzeba stanàç przed nim i patrzeç mu w oczy, mówiç wyraziÊcie i spokojnym g∏osem.
Wspieranie dzieci we wzbogacaniu s∏ownictwa i formu∏owaniu wypowiedzi poprawnych pod wzgl´dem gramatycznym, sk∏adniowym i logicznym
Ten zakres wspomagania rozwoju mowy jest realizowany we wszystkich obszarach Programu dla starszych przedszkolaków. Dzieje si´ to niejako przy okazji, w trakcie zaj´ç nastawionych na realizacj´ ró˝nych celów edukacyjnych. Jest to du˝o i ma∏o, bo potrzebne sà zaj´cia, których g∏ównym celem jest: a) rozwijanie zasobu
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s∏ownikowego dzieci, b) sensowne wypowiadanie si´ o tym, co przedstawiajà obrazki, historyjki obrazkowe itp., c) nadawanie nazwy ogólnej: To sà zabawki, To sà
owoce, To sà zwierz´ta itd., d) poznawanie i stosowanie wyrazów bliskoznacznych:
wiatr, wichura, huragan, deszcz, ulewa, e) dostrzeganie kontrastów: d∏ugi – krótki,
weso∏y – smutny, dobry – z∏y itp., f) uwra˝liwianie dzieci na to, aby ich wypowiedzi
by∏y poprawne pod wzgl´dem gramatycznym, sk∏adniowym i fleksyjnym.
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10.3.3. Jakie umiej´tnoÊci w zakresie werbalnego porozumiewania
si´ powinien mieç starszy przedszkolak?
Wi´kszoÊç starszych przedszkolaków b´dzie realizowa∏o ostatni rok wychowania przedszkolnego w klasach zerowych. Tam zaÊ poziom rozwoju mowy b´dzie
traktowany jako jeden z wa˝nych – a nawet najwa˝niejszych – wskaêników dojrza∏oÊci szkolnej dziecka siedmioletniego, zw∏aszcza w zakresie nauki czytania i pisania. Trzeba tak˝e jasno powiedzieç, ˝e rok pobytu w klasie zerowej to zbyt ma∏o
na intensywne wspomaganie rozwoju mowy dzieci w zakresie dba∏oÊci
o poprawnà wymow´, wdra˝ania do uwa˝nego s∏uchania i s∏ownego formu∏owania przemyÊleƒ. Zbyt ma∏o dla dzieci, które z trudem porozumiewajà
si´ werbalnie, a jeszcze mniej dla tych, których mowa jest zaburzona.
Starszy przedszkolak, zanim przejdzie do oddzia∏u dla szeÊciolatków, powinien umieç mówiç tak, aby inni go rozumieli. Powinien wi´c posiàÊç nast´pujàce
umiej´tnoÊci:
obdarzaç uwagà rówieÊników oraz doros∏ych i s∏uchaç ich wypowiedzi;
zwracaç si´ bezpoÊrednio do osoby, z którà rozmawia, a tak˝e do innych,
je˝eli sà zainteresowani rozmowà;
mówiàc, patrzeç w oczy rozmówcy, poprawnie i wyraziÊcie wybrzmiewaç
g∏oski, sylaby, wyrazy i zdania, a tak˝e nie pope∏niaç ra˝àcych b∏´dów gramatycznych, fleksyjnych i sk∏adniowych;
formu∏owaç d∏u˝sze i logiczne wypowiedzi o wa˝nych sprawach;
regulowaç swój oddech tak, aby mówiç p∏ynnie, dbaç o poprawne roz∏o˝enie akcentów;
mówiç niezbyt g∏oÊno, dostosowujàc ton g∏osu do sytuacji;
wyodr´bniaç g∏oski na poczàtku i na koƒcu wyrazu.
Osiàgni´cie tak wysokich kompetencji b´dzie mo˝liwe, gdy wszyscy doroÊli ka˝dego dnia zatroszczà si´ o rozwój mowy starszych przedszkolaków.
Dlatego i w przedszkolu, i w domu trzeba: a) polecenia wypowiadaç spokojnym g∏osem, z poszanowaniem godnoÊci dziecka, b) cz´sto rozmawiaç
z dzieçmi o tym, co jest wa˝ne, c) w skupieniu s∏uchaç tego, co dzieci majà
do powiedzenia, d) nie zaniedbywaç çwiczeƒ zaleconych przez logoped´.
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10.4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynnoÊci
intelektualnych niezb´dnych w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

10.4.1. Dlaczego warto pomóc dzieciom w kszta∏towaniu
czynnoÊci intelektualnych? Które z tych czynnoÊci zapewnià
dzieciom sukcesy w nauce szkolnej? Jak organizowaç specjalne
zaj´cia pomagajàce dzieciom w kszta∏towaniu wa˝nych
czynnoÊci intelektualnych?1
Przypominam, ˝e:
– intensywne wspomaganie rozwoju dziecka ma miejsce wówczas, gdy celem
dzia∏alnoÊci pedagogicznej jest wyraêne przyÊpieszenie tempa rozwoju lub skorygowanie zaburzeƒ rozwojowych konkretnego dziecka. Z regu∏y prowadzi si´ je indywidualnie wed∏ug programu opracowanego stosownie do potrzeb i mo˝liwoÊci
rozwojowych i edukacyjnych dziecka, z zastosowaniem specjalnie dobranych metod;
– intensywne wspieranie rozwoju umys∏owego dzieci w edukacji jest podejmowane dla szybszego kszta∏towania tych czynnoÊci umys∏owych (schematów,
reprezentacji itp.), które sà potrzebne do opanowania wiadomoÊci i umiej´tnoÊci
w szkole, taka dzia∏alnoÊç mo˝e byç realizowana jednoczeÊnie dla wszystkich dzieci w grupie przedszkolnej zgodnie z obranym modelem rozwojowym.
Omawiany w tym podrozdziale obszar dzia∏alnoÊci pedagogicznej dotyczy intensywnego wspierania rozwoju umys∏owego dzieci w edukacji, dlatego warto
przypomnieç definicj´ procesu uczenia si´ podanà w rozdziale drugim cz´Êci
pierwszej tej publikacji: efektem uczenia si´ jest ka˝da stosunkowo trwa∏a zmiana w zachowaniu, w myÊlach i uczuciach jednostki – cz∏owieka lub zwierz´cia
– b´dàca rezultatem przesz∏ych doÊwiadczeƒ. DoÊwiadczenia te stanowià rodzaj
budulca, z którego dzieci´cy umys∏ tworzy to, co psycholodzy2 nazywajà schematami poznawczymi i wykonawczymi, reprezentacjami ró˝nego typu itp.

W pierwszej cz´Êci publikacji, w rozdziale W jaki sposób jest organizowany proces uczenia si´
starszych przedszkolaków w przedszkolu? O co warto zadbaç i czego unikaç dla lepszych efektów wychowania i kszta∏cenia? przedstawi∏am charakterystyk´ procesu uczenia opracowanà w duchu
konstruktywizmu. Wynika to z przedstawionej tam i przypomnianej w tym podrozdziale definicji
uczenia si´. WyjaÊni∏am tam tak˝e podobieƒstwa i ró˝nice mi´dzy wychowaniem i edukacjà oraz
intensywnym wspomaganiem i wspieraniem rozwoju dzieci.
2
Mam tu na myÊli tak znaczàcych twórców konstruktywizmu, jak J. Piaget i J.S. Bruner.
1
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Je˝eli doros∏y chce sprawiç, aby dziecko czegoÊ si´ nauczy∏o, musi zorganizowaç takà sytuacj´ – najlepiej ciàg sytuacji – w której ma ono szans´ zgromadziç odpowiednià porcj´ doÊwiadczeƒ. To jednak nie wystarczy. Trzeba jeszcze pomagaç
dziecku w interioryzacji, w z∏o˝onym procesie uwewn´trznienia doÊwiadczeƒ
i tworzenia umys∏owych struktur3. Dlatego nie jest oboj´tne, jakie doÊwiadczenia
gromadzi dziecko w trakcie uczenia si´, czy sà one dobrze dopasowane do dzieci´cych potrzeb i czy doros∏y potrafi pomóc dziecku przenieÊç je z planu zewn´trznego na plan wewn´trzny, umys∏owy. Jest to niebywale wa˝ne zarówno
przy wspieraniu, jak i wspomaganiu rozwoju umys∏owego dzieci.
W przedszkolu – tak˝e w domu, na podwórku itp. – dzieci majà wiele okazji
do rozwijania swojego myÊlenia. Jednak okazjonalnie gromadzone doÊwiadczenia logiczne nie wystarczajà do budowania schematów intelektualnych, od których zale˝y sprawnoÊç rozumowania. Potrzebna jest pomoc doros∏ego, który:
– zwróci dziecku uwag´ na to, co wa˝ne;
– zorganizuje sytuacj´ dogodnà do zgromadzenia potrzebnych doÊwiadczeƒ;
– zada w odpowiedniej chwili w∏aÊciwe pytanie;
– sk∏oni do sformu∏owania uogólnienia itd.
Je˝eli doros∏y choç troch´ orientuje si´ w prawid∏owoÊciach rozwoju umys∏owego dziecka, potrafi tak kierowaç dzieci´cym myÊleniem, ˝e dziecko z ka˝dym
dniem rozumuje precyzyjniej, na wy˝szym poziomie. W przedszkolu takà rol´
odgrywa nauczyciel, organizujàc zaj´cia z dzieçmi, rozbudza ich ciekawoÊç
i stwarza okazj´ do gromadzenia doÊwiadczeƒ logicznych, kieruje dzieci´cym rozumowaniem.
O potrzebie korzystnego dopasowania procesu uczenia
do potrzeb rozwojowych dzieci
Efekty intensywnego wspierania rozwoju umys∏owego dzieci w edukacji
– tak˝e wspomaganie rozwoju umys∏owego – zale˝à od sposobu zorganizowania procesu uczenia si´ stosownie do potrzeb i mo˝liwoÊci rozwojowych dzieci.
U˝yteczna jest tu koncepcja strefy najbli˝szego rozwoju L.S. Wygotskiego.
Strefa najbli˝szego rozwoju dotyczy zawsze konkretnego schematu umys∏owego, konkretnej strategii intelektualnej itp. Dlatego, na przyk∏ad, nie sposób organizowaç procesu uczenia si´ na miar´ strefy najbli˝szego rozwoju w celu rozwijania dzieci´cej inteligencji. Za to nale˝y tak organizowaç proces uczenia si´

15

16

3
Przypominam, ˝e tak rozumiany mechanizm interioryzacji jest zgodny z konstruktywistycznie
rozumianym procesem uczenia si´.
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w zakresie np. klasyfikacji, która stanowi wa˝nà cz´Êç inteligencji. Z tego
powodu w dalszej cz´Êci tego rozdzia∏u osobno omówi´ prawid∏owoÊci rozwoju klasyfikacji, rozumowania przyczynowo-skutkowego oraz wnioskowania
o obserwowanych zmianach.
W rozdziale drugim pierwszej cz´Êci tej publikacji wyjaÊni∏am pokrótce,
w jaki sposób ustala si´ stref´ najbli˝szego rozwoju zgodnie z sugestiami
L.S. Wygotskiego. Mo˝na te˝ w przybli˝eniu okreÊliç stref´ najbli˝szego rozwoju w inny sposób, bioràc pod uwag´ modele rozwoju umys∏owego dzieci. Ten
sposób jest przydatny przy wspieraniu rozwoju umys∏owego dzieci w edukacji,
w ramach zaj´ç organizowanych na przyk∏ad w grupie starszych przedszkolaków.
Strefa najbli˝szego rozwoju pozwala okreÊliç dynamik´ rozwoju dziecka w zakresie konkretnych procedur, schematów intelektualnych, reprezentacji. Wyznaczajà jà czynnoÊci intelektualne, które – wed∏ug Wygotskiego4 – nie wyst´pujà jeszcze spontanicznie, lecz mo˝na je ju˝ wywo∏aç, gdy˝ istnieje odpowiednia gotowoÊç
funkcjonalna uk∏adu nerwowego. Mo˝na wi´c przyjàç, ˝e czynnoÊci intelektualne
mieszczàce si´ w strefie najbli˝szego rozwoju nale˝à do tych, z których dzieci´cy
umys∏ buduje tu i teraz schematy (struktury, reprezentacje). Potem dziecko b´dzie stosowaç je do poznawania rzeczywistoÊci i panowania nad nià.
Dotyczy to tak˝e m∏odszych przedszkolaków, gdy˝ mimo ró˝nic indywidualnych w rozwoju umys∏owym dzieci mo˝na ustaliç, jakà drog´ rozwojowà ju˝
zrealizowa∏y, na którym etapie rozwoju sà obecnie i jakie osiàgni´cia w rozwoju
intelektualnym sà przed nimi. Drogi rozwojowe kszta∏towania si´ najwa˝niejszych schematów intelektualnych sà przedstawione w modelach rozwojowych.
Przyk∏adem mo˝e byç schemat rozwoju klasyfikacji, gdzie dok∏adnie podaje si´,
na jakim poziomie klasyfikuje wi´kszoÊç dzieci, na przyk∏ad, w trzecim, czwartym, piàtym roku ˝ycia.
O intensywnym wspieraniu rozwoju umys∏owego dzieci
w zakresie coraz precyzyjniejszej klasyfikacji5
Klasyfikacja to wa˝ny obszar funkcjonowania umys∏owego. Dzi´ki klasyfikacji dziecko – tak˝e doros∏y – tworzy w swoim umyÊle poj´cia, a te pozwa-

L.S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971, s. 375.
Podane tu ustalenia odnoÊnie do wspierania dzieci w procesie kszta∏towania w swoim umyÊle
klasyfikacji sà zgodne z za∏o˝eniami konstruktywizmu. Wynika to z konstruktywistycznego
rozumienia procesu uczenia si´ i z ustaleƒ J. Piageta (i jego wspó∏pracowników) dotyczàcych
kszta∏towania si´ klasyfikacji w ontogenezie.
4
5
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lajà mu zrozumieç siebie i otaczajàcà rzeczywistoÊç oraz porozumiewaç si´
z innymi6. Im dziecko sprawniej klasyfikuje, tym lepiej rozumie rzeczywistoÊç,
porzàdkuje jà i nazywa. Od sprawnego klasyfikowania w du˝ej mierze zale˝à
szkolne sukcesy uczniów.
Na poczàtku nauki szkolnej wymaga si´ od dzieci, aby pos∏ugiwa∏y si´ klasyfikacjà na poziomie operacji konkretnych. Tymczasem taki poziom czynnoÊci umys∏owych osiàgajà dzieci o wiele póêniej, bo oko∏o dziewiàtego roku ˝ycia. Oznacza to, ˝e nawet dzieciom o przyspieszonym rozwoju
intelektualnym trudno sprostaç wymaganiom szkolnym w tym wzgl´dzie.
Warto wi´c zajàç si´ intensywnym wspieraniem rozwoju umys∏owego dzieci
w zakresie klasyfikacji. Dotyczy to g∏ównie starszych przedszkolaków, gdy˝
niebawem rozpocznà edukacj´ w klasach zerowych, gdzie tak˝e oczekuje si´
ju˝ od nich precyzyjnego klasyfikowania.
CzynnoÊci umys∏owe pozwalajàce cz∏owiekowi klasyfikowaç rozwijajà
i kszta∏tujà si´ przez ca∏e ˝ycie, dlatego w podr´cznikach psychologii rozwojowej klasyfikacja jest cz´sto analizowana7. Mo˝na w przybli˝eniu ustaliç, na jakim
poziomie i w jaki sposób klasyfikuje wi´kszoÊç dzieci, na przyk∏ad w trzecim,
czwartym, piàtym, szóstym roku ˝ycia itd. Jest te˝ sporo metod diagnostycznych
przydatnych do okreÊlenia poziomu, na którym klasyfikuje konkretne dziecko8.
Zosta∏y tak˝e opracowane sposoby intensywnego wspierania rozwoju umys∏owego dzieci w zakresie klasyfikacji9.

9
Dlatego w testach inteligencji dla dzieci i doros∏ych znajduje si´ sporo prób (zadaƒ) sprawdzajàcych, na jakim poziomie badany klasyfikuje. Im precyzyjniej to czyni, tym lepsze ma wyniki
w teÊcie inteligencji. Wi´cej informacji podaje J.P. Guilford, Natura inteligencji cz∏owieka, PWN,
Warszawa 1978, s. 517–531.
7
Wiele jest te˝ rozpraw, w których szczegó∏owo omawia si´ wyniki badaƒ nad rozwojem klasyfikacji. Wymieniç tu nale˝y prace: J. Piaget, B. Inhelder, Psychologia dziecka, Wydawnictwo Siedmioróg, Wroc∏aw 1993; Operacje umys∏owe i ich rozwój, w: P. Oleron, J. Piaget, B. Inhelder, P. Greco,
Inteligencja, PWN, Warszawa 1967, J.S. Bruner, Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznawania, PWN, Warszawa 1978, L.S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, red. E. Flesznerowa
i J. Fleszner, PWN, Warszawa 1971; Wybrane prace psychologiczne II: Dzieciƒstwo i dorastanie,
red. A. Brzeziƒska i M. Marchow, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznaƒ 2002; A. Szemiƒska, Rozwój procesów klasyfikacji, w: Nauczanie poczàtkowe matematyki. Podr´cznik dla nauczyciela, red. Z. Semadeni,
tom 1, WSiP, Warszawa 1991.
8
Jednà z nich opracowa∏a A. Szemiƒska (op. cit.). Metoda jest przeznaczona do badania klasyfikacji u dzieci w wieku 3–7 lat. Natomiast E. Gruszczyk-Kolczyƒska (Co to znaczy wspomagaç rozwój umys∏owy dzieci niepe∏nosprawnych?...) opracowa∏a wersj´ tej metody z uwzgl´dnieniem strefy
najbli˝szego rozwoju. Warto si´gnàç do tych publikacji, je˝eli chce si´ skutecznie wspieraç i wspomagaç rozwój umys∏owy dzieci.
9
Sà one przedstawione – w formie scenariuszy zaj´ç – w cytowanej ju˝ publikacji E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej i E. Zieliƒskiej, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s. 186–201.
6
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Przejawy klasyfikowania mo˝na dostrzec w zachowaniach ma∏ych dzieci, gdy
stwierdzajà cacy (bo to, czego doznajà, jest mi∏e, dobre, smaczne), be (bo jest to
brzydkie, niesmaczne). W trakcie kszta∏towania w∏asnej ÊwiadomoÊci ma∏e dzieci rozdzielajà ja od nie ja i dlatego mówià: Zosia sama..., Daj Ma∏gosi... Gdy dzielà
obiekty na moje i nie moje, stwierdzajà: Mareczka – nie ruszaj..., Nie dam, to moje..., Moja mama i tata..., Twoja mama..., Twój tata... itd.
Równie wczeÊnie – bo w trzecim roku ˝ycia – dzieci potrafià wyodr´bniç
z wielu innych te obiekty, które z jakiegoÊ powodu sà dla nich wa˝ne. Je˝eli dziecku poka˝e si´ obrazki, na których sà przedstawione zwierz´ta, przedmioty, roÊliny, osoby, dziecko wskazuje na przyk∏ad kota, mówiàc: Podrapa∏.., gdy poka˝e si´
telewizor, wyjaÊniajà: Telewizor, zepsu∏ si´... itd. W ten sposób wyró˝niajà to, co
ma emocjonalne znaczenie10.
Niektóre trzylatki próbujà ju˝ ∏àczyç po dwa obiekty, na zasadzie bo podobne,
na przyk∏ad pi∏ka i pi∏ka, pies i pies, jab∏ko i jab∏ko. Taki sposób klasyfikowania
jest jednak charakterystyczny dla czterolatków11, z tym ˝e sporo z nich potrafi
ju˝ sensownie ∏àczyç obiekty w pary tak˝e na zasadzie12:
– to i to razem, bo pasuje do siebie: czapka na g∏ow´, buty na nogi, ∏y˝eczka
do kubka, lalka do wózka, myd∏o do mycia itd.;
– to i to razem, bo ∏àczà si´: pies i buda – bo pies mieszka w budzie, kotek
i miseczka – bo kot lubi mleko, lalka i wózek – bo lalk´ wozi si´ w wózku itp.
Ponadto czterolatki potrafià s∏ownie uzasadniç, dlaczego ∏àczà to i to, stwierdzajàc: Podobne..., ¸adne..., Kotek pije mleko, On si´ bawi pi∏kà…, Dziadek ma okulary... itp. Czterolatki dobierajà tak˝e klocki do budowy wie˝y, kawa∏ki, z których
mo˝na z∏o˝yç obrazek itp. Czynià to na zasadzie dopasowywania to potrzebne
do u∏o˝enia obrazka (brakujàce cz´Êci), do budowania (klocki), do rysowania
(kredki) itp. Niektóre czterolatki jeszcze lepiej radzà sobie z klasyfikacjà i dorównujà pod tym wzgl´dem pi´ciolatkom. Sà te˝ pi´ciolatki, które klasyfikujà w taki
sposób, jak to robi∏y przeci´tne czterolatki, a wi´c ∏àczàc obiekty w pary w opisanej sytuacji. Trzeba dodaç, ˝e pary typu pies i buda (bo pies mieszka w budzie) sà
wy˝ej cenione ni˝ pary typu kwiatek i kwiatek (bo ∏adne, bo podobne).
Wi´kszoÊç pi´ciolatków klasyfikuje na nieco wy˝szym poziomie i ∏àczy trzy
obiekty w nast´pujàcy sposób13: ch∏opiec – w´dka – ryba i wyjaÊnia: On weêmie

Wi´cej informacji znajduje si´ w mojej cytowanej ju˝ publikacji Wspomaganie rozwoju umys∏owego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijajàcych si´..., rozdzia∏ 12.
11
Wi´cej informacji znajduje si´ w mojej wielokrotnie cytowanej publikacji Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., rozdzia∏ 8.
12
Podaj´ tu autentyczne zestawy obiektów i wypowiedzi dzieci.
13
Podane przyk∏ady stanowià fragmenty badaƒ, sà to wi´c tak˝e autentyczne wypowiedzi dzieci.
10

127

Rozdzia∏ 10.4. W s p i e r a n i e d z i e c i w r o z w i j a n i u c z y n n o Ê c i i n t e l e k t u a l n y c h . . .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

w´dk´ i b´dzie ∏owi∏ ryby, pies – buda – koÊç i wyjaÊnia: On zje koÊç w budzie, pan
– m∏otek – samochód i wyjaÊnia: On naprawi tym samochód itd. WyjaÊnienia te sà
miniopowiadaniami i okreÊlajà sens trzech obiektów (elementów). Ponadto
w ka˝dym takim zestawieniu jest obiekt centralny oraz trzy pary. W podanym
przyk∏adzie ch∏opiec – w´dka – ryba karta centralna to ch∏opiec, a pary to ch∏opiec i ryba, ch∏opiec i w´dka oraz w´dka i ryba.
Sà te˝ pi´ciolatki, które potrafià wyznaczaç kolekcje, a wi´c klasyfikujà na poziomie typowym dla szeÊciolatków i dzieci starszych. Wybierajà obiekty przedstawione na obrazkach (wi´cej ni˝ trzy karty) i tworzà kolekcje zwykle z kartà
centralnà14 na przyk∏ad w taki sposób:
– wybierajà narz´dzia i stwierdzajà: To sà rzeczy do naprawiania samochodów,
dok∏adajà sylwetk´ m´˝czyzny i dodajà: On b´dzie tym naprawia∏ samochody;
– wybierajà owoce, dok∏adajà do nich sylwetk´ kobiety i stwierdzajà: Ona to
sprzedaje na straganie;
– wybierajà zabawki i stwierdzajà: Zabawki sà w sklepie, dok∏adajà sylwetk´
kobiety i wyjaÊniajà: Ona je sprzedaje15.
Dzieci – tak˝e starsze przedszkolaki – klasyfikujà inaczej, ni˝ czynià to doroÊli16, dlatego rodzice i nauczyciele rzadko dostrzegajà klasyfikacj´ w czynnoÊciach
przedszkolaków. Patrzà, jak dziecko dobiera przedmioty ˝eby pasowa∏o w pary
lub kolekcje, reagujà zdziwionà minà i oÊwiadczajà: To êle!... Rób tak jak ja... Potem pokazujà, jak oni grupujà (lub rozdzielajà) przedmioty (najcz´Êciej kolorowe
klocki) wed∏ug kszta∏tu, wielkoÊci, koloru, przeznaczenia itp. Nast´pnie stwierdzajà i wymagajà: Tak si´ to robi... i Zrób tak samo.
Nie zdajà sobie sprawy z tego, ˝e dziecko d∏ugo jeszcze nie b´dzie pos∏ugiwaç
si´ takà formà klasyfikacji. To, co pokazuje doros∏y, jest dla przedszkolaka o wiele
za trudne. Jednak niezadowolenie doros∏ego robi swoje – zniech´ca dziecko do samodzielnego dzia∏ania, a bez tego nie ma rozwoju, tak˝e w zakresie klasyfikowania.
Ze wzgl´du na to, ˝e w szkole oczekuje si´ od dzieci klasyfikowania na poziomie operacyjnym, trzeba wspieraç przedszkolaki – zw∏aszcza te starsze

12
Nast´pny poziom kompetencji to tworzenie kolekcji bez karty centralnej (To wszystko do jedzenia, To sà rzeczy do ubrania, Te zwierz´ta sà w ogrodzie zoologicznym, To jest w kuchni itp.). Tak
klasyfikujà siedmiolatki i dzieci starsze, ale bywajà szeÊciolatki, które to potrafià.
15
Szczegó∏owe informacje o metodach diagnostycznych przydatnych do ustalania, na jakim poziomie klasyfikujà starsze przedszkolaki, zostanà opisane w Zeszycie metodycznym dotyczàcym
sposobów orientowania si´ w prawid∏owym i zaburzonym rozwoju psychoruchowym dzieci.
16
DoroÊli klasyfikujà na poziomie operacji konkretnych lub formalnych. Dzieci potrafià sprawnie klasyfikowaç na poziomie konkretnym dopiero pod koniec nauczania poczàtkowego, a na poziomie formalnym, gdy b´dà uczniami szko∏y Êredniej. Wi´cej informacji podajà cytowani wczeÊniej J. Piaget i B. Inhelder, R. Vasta, M.M. Haith, S.A. Miller, a tak˝e A. Szemiƒska.
14

13

14

15

16

128

– w kszta∏towaniu czynnoÊci intelektualnych (schematów, reprezentacji) przydatnych w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji. Dlatego zalecam organizowanie takiego procesu uczenia si´, aby dzieci mia∏y sporo okazji do:
– oglàdania i porównywania ró˝nych obiektów w celu dostrzegania ich podobieƒstw i ró˝nic; Te sà podobne, Te sà inne;
– grupowania obiektów: To i to mo˝e byç razem, ze wzgl´du na przynale˝noÊç
(do kogo nale˝à), miejsce, gdzie si´ zwykle znajdujà, do czego s∏u˝à (do robienia
ha∏asu, do ubierania si´, do jedzenia itp.);
– s∏ownego uzasadnienia, dlaczego przedmioty dobrane razem pasujà do siebie;
– rozumienia sensu porzàdkowania w trakcie sprzàtania; przedmioty majà
byç we w∏aÊciwych miejscach, bo tak jest wygodniej albo pi´kniej.
Dzi´ki takim doÊwiadczeniom dzieci b´dà mog∏y wczeÊniej pos∏ugiwaç si´
precyzyjniejszà klasyfikacjà, a to u∏atwi im budowanie wiedzy poj´ciowej.
O myÊleniu przyczynowo-skutkowym przedszkolaków17
Do poznania otoczenia i do màdrego funkcjonowania nie wystarczà dziecku percepcja (widz´, s∏ysz´, dotykam itp.) i aktywnoÊç ruchowa (siedz´, biegam, ko∏ysz´
si´ itd.) ani te˝ stwierdzenia: jest zimno, ciep∏o, przyjemne, bolesne. Dzieci´cy
umys∏ musi nadaç temu wszystkiemu sens: pogrupowaç to, co podobne (to pasuje
do tego), u∏o˝yç kolejno na przyk∏ad wed∏ug narastajàcej cechy (ma∏y, wi´kszy, jeszcze wi´kszy), ustaliç, w jakiej kolejnoÊci czasowej dzieje si´ to, w czym uczestniczy
(teraz, potem, przedtem), powiàzaç przyczyn´ ze skutkiem (to pociàga za sobà
tamto, a to wynika z tego) itp. Trudno jest oddzielaç od siebie te czynnoÊci umys∏owe, skupi´ si´ jednak na rozumowaniu przyczynowo-skutkowym.
Psycholodzy nie sà zgodni co do tego, jak dzieci przedszkolne dostrzegajà
i rozpatrujà zwiàzki przyczynowo-skutkowe. Na podstawie analizy pytaƒ stawianych przez dzieci, a szczególnie tych, które rozpoczynajà si´ od Dlaczego...?,
J. Piaget18 twierdzi, ˝e myÊlenie dzieci przedszkolnych ma charakter przedprzy-

Przedstawione sposoby wspomagania dzieci w rozwijaniu myÊlenia przyczynowo-skutkowego sà pedagogicznà wyk∏adnià konstruktywizmu. Wynika to choçby z cytowanych
w przypisach ustaleƒ J. Piageta i L. S. Wygotskiego. Dodam tu, ˝e cytowane tu tezy Wygotskiego
by∏y formu∏owane znacznie wczeÊniej, zanim lansowany przez niego sposób ujmowania rozwoju
zosta∏ zaliczony do konstruktywizmu.
18
J. Piaget, Mowa i myÊlenie dziecka, PWN, Warszawa 1992, s. 200 i dalsze. Warto dodaç, ˝e ksià˝k´ t´ wydano po raz pierwszy w 1923 roku, a wi´c w pierwszym okresie dzia∏alnoÊci naukowej J. Piageta. Zawiera ona jednak tyle wspania∏ej wiedzy o prawid∏owoÊciach rozwoju umys∏owego dziecka,
˝e jest ciàgle êród∏em wiedzy dla tych, którzy chcà poznaç ontogenez´ mowy i myÊlenia.
17
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czynowy, magiczno-zjawiskowy. Jest to jego zdaniem uzasadnione dzieci´cym egocentryzmem i potrzebà rozpatrywania wszystkiego z w∏asnego punktu
widzenia przy niewielkiej jeszcze wiedzy o sobie i otaczajàcej rzeczywistoÊci.
Analizà dzieci´cych pytaƒ zajmowali si´ tak˝e L.S. Wygotski19, S. Szuman20 i inni.
Pytania rozpoczynajàce si´ od Dlaczego...? pojawiajà si´ ju˝ w trzecim roku
˝ycia dzieci i nasilajà si´ w nast´pnych latach. Mo˝na wyró˝niç dwa okresy pytaƒ: m∏odsze dzieci pytajà o miejsce i nazw´, a nieco starsze tak˝e o przyczyn´
i czas. Piaget21 ustali∏, ˝e pytania Dlaczego...? odnoszà si´ g∏ównie do:
– wyjaÊnieƒ przyczynowych (celowych): Dlaczego sà zimne? (o lodach), Dlaczego jest mokre? (o trawie po deszczu) itp.;
– wyjaÊnieƒ motywacyjnych: Dlaczego nie przysz∏a? (o mamie), Dlaczego robisz? (o robieniu na drutach);
– wyjaÊnieƒ uzasadniajàcych: Dlaczego trzeba myç r´ce? Dlaczego musz´ iÊç
do przedszkola?
Wnikliwa analiza sytuacji, w których dzieci stawiajà pytania, jakie to sà pytania, a tak˝e tego, jaka odpowiedê je satysfakcjonuje, pozwoli∏a Piagetowi okreÊliç prawid∏owoÊci dzieci´cego rozumowania.
Po pierwsze – stawiajàc pytania, dzieci cz´sto nie oczekujà odpowiedzi i same
sobie odpowiadajà. Sà to pytania egocentryczne (pseudopytania). Tak funkcjonujàce dzieci sà przekonane, i˝ to w∏aÊnie one sà w centrum wszystkiego i wszystko dzieje si´ dla nich. Takie pytania i odpowiedzi sà formà g∏oÊnego myÊlenia
i pomagajà dzieciom lepiej rozumieç to, w czym uczestniczà i co je otacza.
Po drugie – niektóre pytania stawiane przez dzieci i oczekiwane odpowiedzi
Êwiadczà o tym, ˝e rozumowanie ich charakteryzuje artyficjalizm (poglàd, ˝e
naturalne obiekty i zjawiska stworzyli ludzie dla swoich celów) i animizm (przypisywanie przedmiotom nieo˝ywionym cech ˝ycia). Uwa˝ajà wi´c, ˝e wszystko, co si´ rusza, ˝yje i ma ÊwiadomoÊç: deszcz wie, ˝e pada, s∏oƒce Êwieci, ˝eby by∏o mi∏o, kwiatki rosnà, aby by∏o pi´knie itd. Na dodatek dzieci majà
tendencj´ do wyjaÊniania nowych sytuacji wed∏ug tego, co pozna∏y wczeÊniej.
Z tego powodu dzieci´ce wyjaÊnienia sà cz´sto dla doros∏ych zaskakujàce, a nawet komiczne.
Charakterystyczne dla dzieci´cego myÊlenia przedprzyczynowego jest specyficzne stosowanie w wypowiedziach spójników przyczynowych „bo”, „poniewa˝”.
Stosujàc je, dzieci skupiajà si´ na nast´pstwie wydarzeƒ, a nie na zwiàzku przyczy-

L.S. Wygotski, MyÊlenie i mowa, PWN, Warszawa 1986.
S. Szuman, Rozwój pytaƒ u dziecka. Badania nad rozwojem umys∏owoÊci dziecka na tle jego pytaƒ, w: Dzie∏a wybrane, tom 1, WSiP, Warszawa 1985.
21
J. Piaget, op. cit.
19

20

16
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ny i skutku22. Taki typ rozumowania Piaget nazywa zwiàzkiem zestawienia obocznego. Dzieci u˝ywajà „bo” w sytuacjach, gdy doroÊli u˝ywajà „i”. W ten sposób raz
oznaczajà zwiàzek mi´dzy nast´pstwem i przyczynà, innym razem zwiàzek odwrotny. Z tego powodu w wypowiedziach dzieci cz´Êciej pojawia si´ statyczny opis
rzeczywistoÊci (na przyk∏ad: przez wyliczanie tego, co dostrzeg∏y i co si´ zdarzy∏o)
ni˝ wyjaÊnienia typu przyczynowego, niezbyt jeszcze precyzyjne i ma∏o spójne.
Nie wszyscy psycholodzy sà zgodni, ˝e rozumowanie przedszkolaków
charakteryzuje g∏ównie myÊlenie przedprzyczynowe. F. Affolter23 uwa˝a, ˝e
dzieci, poznajàc swoje otoczenie, muszà nadawaç mu sens. Dlatego dzieci,
dotykajàc wszystkiego, mogà intelektualnie dochodziç do nast´pujàcych
wniosków:
– przedmioty i pod∏o˝e mogà stanowiç ca∏oÊç, a tak˝e byç od siebie oddzielone: doÊwiadczajàc to dotykiem, dziecko odkrywa regu∏´ zabierania (mo˝e zabraç przedmiot z pod∏o˝a i oddzieliç go od niego, mo˝e go tak˝e po∏o˝yç
na pod∏o˝u i wówczas stanowi ca∏oÊç z pod∏o˝em);
– przedmioty znajdujàce si´ na pod∏o˝u sà ze sobà w ró˝nych relacjach (blisko i obok siebie, daleko od siebie): je˝eli dziecko tego doÊwiadczy, mo˝e odkryç regu∏´ sàsiedztwa.
Ponadto, poruszajàc si´ w przestrzeni, dzieci zmieniajà relacje mi´dzy swoim
cia∏em a przedmiotami znajdujàcymi si´ na pod∏o˝u. Je˝eli podejdà bli˝ej, mogà
dotknàç przedmiotu i zabraç go. Mogà tak˝e oddaliç si´ od przedmiotu – nawet
nie patrzeç na niego – je˝eli im si´ nie podoba. W ten sposób zaczynajà rozumieç, w jakiej rzeczywistoÊci si´ znajdujà i co mogà zrobiç, aby jà zmieniaç.
Wiele wa˝nych informacji o rozumowaniu przedszkolaków podaje N.N. Poddjakow24. Rozpatruje on myÊlenie przyczynowo-skutkowe w kategoriach myÊlenia
konkretno-ruchowego, a potem konkretno-obrazowego. Specyfikà rozumowania
na poziomie konkretno-ruchowym jest to, ˝e cechy istotne mieszajà si´ dziecku
z cechami drugorz´dnymi, ale nie jest to wada dzieci´cego myÊlenia. Ka˝da wykryta przez dziecko cecha mo˝e mieç bowiem innà wartoÊç w nowej sytuacji. Dzi´ki
temu dziecko mo˝e rozpatrywaç to, co je otacza, w ró˝nych aspektach.
Ustalajàc zwiàzki przyczynowo-skutkowe na poziomie konkretno-ruchowym,
dzieci stosujà najpierw metod´ prób i b∏´dów, aby dowiedzieç si´, co jest wa˝ne,
co mo˝na z tym zrobiç i co z tego wynika. Takie doÊwiadczenia przyczyniajà si´
do bardziej Êwiadomych dzia∏aƒ badawczych, które – zdaniem Poddjakowa

J. Piaget, op. cit., s. 143–155.
F. Affolter, Spostrzeganie, rzeczywistoÊç, j´zyk, WSiP, Warszawa 1997, s. 84.
24
N.N. Poddjakow, MyÊlenie przedszkolaka, WSiP, Warszawa 1983, s. 92 i dalsze.
22
23
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– majà szczególne znaczenie w stymulacji rozwoju umys∏owego dzieci. Na poziomie konkretno-obrazowym dzieci nie muszà ju˝ stosowaç metody prób i b∏´dów
w swoim dzia∏aniu, gdy˝ mogà wyobraziç sobie, co si´ stanie.
PrzejÊcie z jednego poziomu na drugi trwa stosunkowo d∏ugo i wyst´pujà
spore ró˝nice indywidualne. Rozwiàzywanie zadaƒ na poziomie konkretno-ruchowym jest dost´pne dla wszystkich dzieci dopiero powy˝ej czwartego roku
˝ycia. Bywajà jednak takie, które wykazujà si´ tym rozumowaniem o rok, a nawet dwa lata wczeÊniej. Niektóre czterolatki potrafià ju˝ rozwiàzywaç zadania
na poziomie konkretno-obrazowym, z zastosowaniem wyobra˝eƒ i wyjaÊnieƒ
s∏ownych. A zatem starsze przedszkolaki charakteryzujà si´ sporymi ró˝nicami
w zakresie rozumowania przyczynowo-skutkowego.
Jak dzieci próbujà zorientowaç si´ w tym, które zmiany sà trwa∏e,
które dadzà si´ cz´Êciowo zredukowaç, a które sà odwracalne?25
Takie rozeznanie jest dzieciom potrzebne dla zrozumienia tego, co dzieje si´
w otoczeniu, oraz do przewidywania skutków swojego dzia∏ania26. Jest to wi´c
wa˝ny zakres inteligencji, dlatego dzieci z potrzeby rozwojowej z przej´ciem
i wielokrotnie:
– otwierajà i zamykajà dos∏ownie wszystko (pude∏ka, drzwi, szuflady itp.):
sprawdzajà, czy otwarte mo˝na zamknàç, a zamkni´te otworzyç i czy one mogà o tym decydowaç;
– ustawiajà przedmioty rz´dem i przestawiajà je na ró˝ne sposoby: widzà
efekt ustawiania po kolei i mogà przewidzieç kolejnoÊç (to po tym), a tak˝e to,
˝e same mogà decydowaç o zmianie kolejnoÊci (na przyk∏ad przestawiajàc
przedmioty);
– upuszczajà przedmioty lub rzucajà nimi: mogà obserwowaç, jak i gdzie spadajà i co si´ z nimi dzieje, pomaga im to w kszta∏towaniu si´ poczucia panowa-

12

13

14

15

16

25
WyjaÊnienia zawarte w tym podrozdziale w prostej linii nawiàzujà do teorii J. Piageta o kszta∏towaniu si´ inteligencji operacyjnej w ontogenezie. Jest to wi´c wyk∏adnia pedagogiczna teorii
uznanej za wiodàcà w nurcie konstruktywizmu.
26
Taki sposób poznania otoczenia i w∏asnych mo˝liwoÊci sprawczych wynika z kszta∏towania
si´ inteligencji operacyjnej w sensie J. Piageta. Osoby zainteresowane g∏´bszym poznaniem tego
problemu znajdà wi´cej informacji w nast´pujàcych publikacjach: J. Piaget, B. Inhelder, Obrazy umys∏owe i Operacje umys∏owe, w: P. Oleron, J. Piaget, B. Inhelder, P. Greco, Inteligencja, PWN, Warszawa 1967; M. Przetacznik-Gierowska, Âwiat dziecka. AktywnoÊç – poznanie – Êrodowisko. Skrypt
z psychologii rozwojowej nr 684, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Kraków 1993, s. 79
i dalsze; F. Affolter, Spostrzeganie, rzeczywistoÊç, j´zyk, WSiP, Warszawa 1997, s. 54 i dalsze; M. Donaldson, MyÊlenie dzieci, PWN, Warszawa 1986.
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nia nad przedmiotami w najbli˝szym otoczeniu (z tym mog´ zrobiç, co chc´,
a tego lepiej nie rzucaç, bo si´ rozbije);
– stawiajà przedmioty jeden na drugim a˝ do „katastrofy” i ponownie budujà: w ten sposób mogà lepiej poznaç ci´˝ar przedmiotów i sprawdziç swoje mo˝liwoÊci konstruowania ca∏oÊci z cz´Êci;
– przykrywajà i owijajà zabawki szmatkami: rozk∏adajà szmatk´, k∏adà na niej
na przyk∏ad misia i zawijajà go, a nast´pnie powtarzajà po kolei te czynnoÊci, aby
sprawdziç, czy znowu b´dzie tak samo, jak by∏o;
– wsypujà i wysypujà: obserwujà, jak puste naczynie wype∏nia si´, a potem
sprawdzajà, czy po wysypaniu znowu jest puste i czy one mogà o takich zmianach same decydowaç;
– przenoszà przedmioty w inne miejsce dla sprawdzenia, czy mogà decydowaç o tym, gdzie si´ one znajdujà i czy tam pozostajà itd.
Takie i podobne doÊwiadczenia pozwalajà dzieciom okreÊliç swoje mo˝liwoÊci panowania nad otoczeniem. Na tej podstawie uczà si´ tak˝e przewidywaç, co
si´ mo˝e zdarzyç i czego si´ nie mo˝na spodziewaç w nast´pnej podobnej sytuacji. Takie rozumowanie wymaga osadzania wydarzeƒ w czasie: jest teraz, by∏o
przed chwilà i stanie si´ za chwil´. Dla sensownego po∏àczenia czynnoÊci oraz
ich skutków dzieci muszà uwzgl´dniç czas i przewidywaç nast´pstwo To jest
po tym..., JeÊli tak zrobi´, to b´dzie tak itd.
Dzi´ki takiemu rozumowaniu i doÊwiadczeniom gromadzonym w trakcie
dzia∏ania dziecko mo˝e poznaç w Êwiecie przedmiotów nast´pujàce rodzaje
zmian:
– zmiany trwa∏e i nieodwracalne: je˝eli rozerwie papier, to ju˝ taki pozostanie, gdy posoli wod´, nie mo˝e wyjàç soli z wody, ˝eby nie by∏a s∏ona itp.;
– zmiany tylko cz´Êciowo odwracalne: gdy dziecko przez nieuwag´ zrobi
dziur´ w spodniach, mama zaceruje jà, ale spodnie ju˝ nie b´dà jak nowe itp.;
– zmiany, które sà odwracalne: dziecko mo˝e wyjàç klocek z pude∏ka i potem
znowu go w∏o˝yç i b´dzie tak, jak by∏o, a gdy wleje do wiaderka wod´ z kubka,
mo˝e na powrót przelaç wod´ z wiaderka do kubka i b´dzie tak jak przedtem.
Równie skomplikowane jest dla dziecka rozeznanie si´ w relacjach: ja – inne
osoby. Odbywa si´ to na zasadzie specyficznego testowania. Na przyk∏ad ma∏e
dziecko, b´dàc na r´kach doros∏ego, dà˝y do dotykowego poznania. G∏aszcze
policzki doros∏ego, usi∏uje w∏o˝yç palec do oka, ciàgnie za w∏osy, li˝e, a nawet
chce ugryêç. Reakcje doros∏ego dostarczajà mu informacji, co wolno, a czego nie
nale˝y czyniç (mo˝na g∏askaç, ale nie trzeba gryêç i ciàgnàç za w∏osy). W ten sposób ju˝ ma∏e dziecko wie, na co mo˝e sobie pozwoliç w stosunku do innych.
Starsze dzieci sà bardziej precyzyjne w okreÊlaniu swoich mo˝liwoÊci – chocia˝ wiedzà, ˝e czegoÊ im nie wolno, to jednak robià to i pilnie obserwujà, jak za-
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chowa si´ doros∏y. Chcà w ten sposób sprawdziç, na co mogà sobie pozwoliç,
jak daleko si´ga tolerancja doros∏ego.
K∏opot w tym, ˝e doroÊli z otoczenia dziecka nie zachowujà si´ tak stabilnie jak przedmioty. Jedni pozwalajà, inni za to samo karcà. Jedni zach´cajà, inni tego samego zakazujà. Bywa te˝ tak, ˝e ten sam cz∏owiek jednego dnia pozwala dziecku na coÊ, drugiego dnia robi o to awantur´. Dlatego te˝ dziecko
osobno testuje ka˝dego doros∏ego ze swojego otoczenia i czyni to w ró˝nych
sytuacjach.
W trakcie takiego testowania rodzà si´ konflikty; dziecko chce poznaç swojà
moc, a doroÊli myÊlà, ˝e ono robi im na z∏oÊç. Nie rozumiejà, ˝e tylko w ten sposób
dziecko mo˝e si´ rozeznaç w relacjach przyczynowo-skutkowych z najbli˝szymi.
Podobnie dzieje si´, gdy dziecko przychodzi do przedszkola. Zaczyna od testowania nauczyciela – zaglàda mu w oczy i przymila si´, a zaraz potem sprawdza, na co mo˝e sobie wzgl´dem niego pozwoliç. Poniewa˝ dzieci w grupie jest
sporo, a ka˝de poznaje nauczyciela przez testowanie, mno˝à si´ konflikty. B´dzie ich zapewne mniej, je˝eli nauczyciel:
– jest konsekwentny w swoich wymaganiach: wyraênie okreÊla, jak ma byç,
wszystkie dzieci si´ o tym dowiadujà, dostosowujà si´ i nie muszà dalej testowaç;
– jest zrównowa˝ony emocjonalnie i spokojnie reaguje na dzieci´ce zachowania; dzieci wiedzà, co oznacza jego mina, wyraz oczu i nie muszà wi´cej tego
sprawdzaç;
– jest mi∏o nastawiony do dzieci i wybaczajàcy: dzieci to wiedzà, ufajà mu
i czujà si´ przy nim bezpiecznie.
Nauczyciel powinien tak˝e wiedzieç, ˝e wiele k∏opotów wychowawczych
wynika z testowania, a nie ze z∏ej woli dzieci. Po prostu dziecko nie ma innej
mo˝liwoÊci, by ustaliç, co mu wolno robiç, a czego nie wolno. Musi coÊ zrobiç
i czekaç na reakcj´ doros∏ego; gdy karci – nie wolno, gdy aprobuje – wolno.
Takich osobistych doÊwiadczeƒ nie zastàpià pouczenia, moralizowanie. Nie
oznacza to jednak, ˝e nie trzeba mówiç do dzieci o tym, jak majà si´ zachowywaç. ˚eby dzieci rozumia∏y, o co chodzi, trzeba dok∏adnie nazwaç to, czego spo∏ecznie doznajà. Potem wystarczy tylko przypomnieç o tym, co wa˝ne, co wolno, a czego nie wolno.
Regu∏y, których warto przestrzegaç w procesie wspierania dzieci
w rozwoju rozumowania
Przedstawi∏am charakterystyczne cechy dzieci´cego klasyfikowania i wnioskowania po to, aby doroÊli nie dziwili si´, gdy dzieci tworzà zadziwiajàce skojarzenia, wyliczajà fakty zamiast podania przyczyny, zestawiajà obok siebie zdania
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na zasadzie równorz´dnoÊci z pomini´ciem po∏àczeƒ przyczynowych i czasowych, respektujà dziwne dla doros∏ych sposoby ∏àczenia obiektów itp. Zapewniam tak˝e, ˝e dzi´ki wspieraniu rozwoju intelektualnego w opisanym zakresie
dzieci b´dà z ka˝dym tygodniem màdrzejsze. Tak si´ stanie, je˝eli doroÊli – tak˝e nauczyciele – wspierajàc dzieci, zechcà:
– organizowaç taki proces uczenia si´, w którym znajdà one doÊwiadczenia stanowiàce budulec przydatny do konstruowania w umys∏ach schematów
intelektualnych dla sprawnego klasyfikowania, ∏àczenia przyczyny ze skutkiem
i wnioskowania o tym, które zmiany sà odwracalne i które takiej cechy nie
majà;
– dbaç o to, aby proces uczenia by∏ dostosowany do strefy najbli˝szego rozwoju, a wi´c na miar´ ich rzeczywistych mo˝liwoÊci i potrzeb, oczywiÊcie
z uwzgl´dnieniem ró˝nic indywidualnych.
I jeszcze jedno – wspieranie rozwoju dzieci´cego myÊlenia b´dzie skuteczniejsze, je˝eli doroÊli b´dà pami´taç o tym, ˝e dzieci poznajà przedmioty ∏àcznie ze sposobem ich u˝ywania – muszà wi´c osobiÊcie dotykaç, sk∏adaç i rozk∏adaç, przesuwaç i dosuwaç, nak∏adaç i zdejmowaç. Takie
doÊwiadczenia pozwalajà dzieciom ∏àczyç w ca∏oÊç doÊwiadczenia poznawcze i czuciowe (dotykowe, wzrokowe itd.) z obserwacjà skutków wykonywanych czynnoÊci. W trakcie takiego dzia∏ania dzieci uwzgl´dniajà tak˝e nast´pstwo czasowe – ∏àczà bowiem to, co by∏o, z tym, co jest i mo˝e si´
zdarzyç. Na tej podstawie uczà si´ okreÊlaç zwiàzki przyczynowo-skutkowe
oraz przewidywaç, co mo˝na osiàgnàç, manipulujàc przedmiotami i wprowadzajàc zmiany w otoczeniu.
Wa˝ne jest tak˝e kierowanie dzieci´cej uwagi na to, co istotne. Nieocenione
sà wi´c gesty (Spójrz tu..., To i to razem..., To z tym..., To wszystko razem itp.), wyra˝one zdziwienie (Zadziwiajàce? Sprawdê, czy to mo˝liwe... itp.), pytania (Dlaczego tak ma byç? Po co to? itp.). Dzi´ki takiemu wsparciu dzieci mogà s∏ownie okreÊlaç (nazywaç) to, co robià, odczuwajà i przypuszczajà.
Ze wzgl´du na szczególne wartoÊci dzieci´cych pytaƒ nie wolno ich bagatelizowaç i wyÊmiewaç – im wi´cej dzieci pytajà, tym lepiej. Wa˝ne sà odpowiedzi na pytania Dlaczego? Dziecko ma otrzymaç odpowiedê na miar´ swoich mo˝liwoÊci intelektualnych. Je˝eli doros∏y – tak˝e nauczyciel – nie potrafi
natychmiast udzieliç odpowiedzi, powinien powiedzieç: Nie wiem, ale dowiem
si´ i odpowiem ci. Trzeba t´ obietnic´, oczywiÊcie, spe∏niç. Dzieci nie stawiajà
z∏ych pytaƒ, ale bywa, ˝e doroÊli nie potrafià na nie wystarczajàco dobrze odpowiedzieç. Dlatego nie sposób zastàpiç osobistych doÊwiadczeƒ s∏ownym
wyjaÊnieniem.
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1

10.4.2. Wspomaganie dzieci w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji,
w wiàzaniu przyczyny ze skutkiem i wnioskowaniu
o odwracalnoÊci obserwowanych zmian. TreÊci kszta∏cenia
oraz komentarze metodyczne27
Stwarzanie dzieciom okazji do oglàdania i porównywania obiektów
oraz dostrzegania ich podobieƒstw i ró˝nic: Te sà podobne, te inne
Trzeba zaczàç od rozeznania, w jaki sposób i na jakim poziomie dzieci
grupujà obiekty. Mo˝na zorganizowaç zaj´cia opisane w scenariuszu Dobieramy karty tak, ˝eby pasowa∏o28. Dla dzieci, które klasyfikujà tak jak przeci´tne trzylatki, a sà w grupie starszych przedszkolaków, trzeba zorganizowaç seri´ zaj´ç wspierajàcych rozwój czynnoÊci intelektualnych
potrzebnych do sensownego ∏àczenia obiektów w pary. Dzieci klasyfikujàce na wy˝szym poziomie zapewne ch´tnie wezmà w tym udzia∏ i b´dà to
dla nich zadania bardzo ∏atwe. Warto pami´taç o tym, ˝e zbyt ∏atwe zadania w minimalnym stopniu przyczyniajà si´ do kszta∏towania schematów
umys∏owych (bo te sà ju˝ zbudowane). Warto je jednak organizowaç, bo
pomagajà dziecku w budowaniu samooceny na zasadzie: Jest to dla mnie
∏atwe, bo du˝o wiem.
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8

Wspieranie dzieci w sensownym grupowaniu (segregowaniu) ró˝nych
obiektów, w s∏ownym uzasadnianiu, dlaczego do siebie pasujà
Po rozpoznaniu dzieci´cych mo˝liwoÊci w zakresie klasyfikacji trzeba
zorganizowaç seri´ zaj´ç, w których dzieci b´dà segregowaç (grupowaç)
ró˝ne obiekty. Majà czyniç to wed∏ug swoich mo˝liwoÊci, dlatego prosz´
wstrzymaç si´ od wyra˝ania swojego niezadowolenia minà, gestem i s∏owem, a tak˝e od naciskania typu Patrz i rób tak. Warto tak zorganizowaç
zaj´cia, aby ka˝de dziecko mia∏o okazj´ do s∏ownego uzasadnienia, dlaczego tak w∏aÊnie pogrupowa∏o obiekty, a tak˝e warto respektowaç nast´pujàcà kolejnoÊç:
– pierwsza seria zaj´ç powinna byç realizowana w sposób podobny do tego, który zosta∏ opisany w scenariuszu Dobieramy karty tak, ˝eby pasowa∏o,
trzeba jednak zwi´kszyç liczb´ obrazków29;
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TreÊci kszta∏cenia wyró˝niono pogrubionà czcionkà, a komentarze metodyczne – zielonym
paskiem.
28
Znajduje si´ on w mojej publikacji: Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków
i pi´ciolatków..., s. 186–188.
29
Zadanie b´dzie wi´c odrobin´ trudniejsze.
27
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– druga seria çwiczeƒ to opowiadania ruchowe30;
– trzecia seria çwiczeƒ powinna byç okazjà do przejÊcia na wy˝szy poziom
klasyfikowania. Dlatego mo˝e byç realizowana wed∏ug scenariuszy: Sprawnie
uk∏adam kartoniki domina w ∏aƒcuszek, a tak˝e Kto za kim? Inscenizowanie oraz
ilustrowanie wiersza Juliana Tuwima: „Rzepka” oraz Dostrzegam sens w kolejnoÊci wydarzeƒ31;
– czwarta seria mo˝e byç realizowana wed∏ug scenariusza Zaczynam tworzyç sensowne kolekcje32.
Trzeba uwzgl´dniç mo˝liwoÊci intelektualne m∏odszych dzieci – wystarczy,
˝e czterolatki b´dà grupowaç obiekty i nazywaç je. Natomiast pi´ciolatki dodatkowo majà sensownie grupowaç s∏owa, a potem podaç ich wspólnà nazw´,
na przyk∏ad: To sà nazwy kolorów..., To imiona dzieci.
Wdra˝anie dzieci do rozumienia sensu sprzàtania (trzeba tak zorganizowaç sprzàtanie, ˝eby przedmioty by∏y we w∏aÊciwych miejscach),
kszta∏towanie nawyku wprowadzania porzàdku wokó∏ siebie
W trakcie sprzàtania dzieci mogà doskonaliç czynnoÊci umys∏owe potrzebne do precyzyjnej klasyfikacji33. Na poczàtku trzeba zadbaç o to, aby
dzieci dostrzeg∏y sens sprzàtania: Jest niewygodnie – trzeba uporzàdkowaç rzeczy, jest ba∏agan – trzeba posprzàtaç itp. W nast´pnej kolejnoÊci nale˝y zadbaç
o wi´kszà ÊwiadomoÊç sprzàtania (porzàdkowania). Wa˝ne jest, aby dzieci
rozumia∏y, ˝e przedmioty o wspólnym przeznaczeniu majà byç razem. Zaj´cia Wielkie porzàdki34 mogà wi´c przebiegaç tak:
– planowanie sprzàtania: wspólne podj´cie decyzji, co trzeba posprzàtaç,
omówienie sensu sprzàtania (dlaczego te przedmioty majà byç tu, a te tutaj),
sposobu wprowadzenia porzàdku (jak uk∏adamy przedmioty na swoich miejscach) i rozdzielanie zadaƒ (ustaliç, co, kto b´dzie robi∏);
– sprzàtanie: u∏o˝yç przedmioty we w∏aÊciwych miejscach, a gdy efekt zostanie osiàgni´ty, nale˝y s∏ownie okreÊliç przedmioty (wymieniç ich wspólnà
nazw´) i gestem pokazaç ich miejsce;

30
Sà one przedstawione w mojej publikacji: Wspomaganie rozwoju umys∏owego trzylatków
i dzieci starszych wolniej rozwijajàcych si´..., s. 193–194.
31
Scenariusze te znajdujà si´ w mojej publikacji: Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków
i pi´ciolatków..., s. 188–199.
32
Tam˝e, s. 199–201.
33
Takà potrzeb´ uzasadni∏am w rozdziale 5 tej publikacji.
34
Mogà to byç tak˝e zaj´cia Wiosenne porzàdki, PrzedÊwiàteczne porzàdki itp.
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– ∏àczenie poczucia satysfakcji z efektem uporzàdkowania: oglàdanie efektów i stwierdzenie: Teraz jest ∏adnie. Jest porzàdek i jest wygodnie. Wszystko jest
na w∏aÊciwym miejscu, nie trzeba traciç czasu na sprzàtanie. itd.
Radz´ tak˝e, aby rozmawiaç z rodzicami o tym, ˝e wspólne sprzàtanie
z dzieckiem mo˝e byç okazjà do kszta∏towania dzieci´cego umys∏u, jeÊli tylko zostanie zorganizowane w podobny sposób do tego, który przedstawi∏am.

1

2

¸àczenie czynnoÊci z ich skutkami, a tak˝e ustalanie, w jakiej kolejnoÊci i co trzeba zrobiç, aby osiàgnàç cel
Wspieranie dzieci w rozumowaniu przyczynowo-skutkowym trzeba zaczàç
od zaj´ç, które b´dà dla nich okazjà do ustalania, w jakiej kolejnoÊci i co trzeba zrobiç, aby osiàgnàç cel. Takim celem mo˝e byç udane przyj´cie dla lalek i misiów35.
Niejako przy okazji dzieci zgromadzà doÊwiadczenia przydatne do ustalenia równolicznoÊci (ma byç wszystkiego po tyle samo w sytuacji nakrywania do sto∏u).
W tego typu zaj´ciach trzeba razem z dzieçmi: a) zaplanowaç przyj´cie: ustaliç, ilu
b´dzie goÊci, czym goÊcie zostanà pocz´stowani, b) przygotowaç wszystkie
przedmioty potrzebne do imprezy: krzes∏a, naczynia, serwetki, kubeczki, smako∏yki (zastàpià je kasztany, klocki, ziarna fasoli), c) nakryç do sto∏u i posadziç przy nim
goÊci, d) dopilnowaç, by przyj´cie si´ uda∏o, e) posprzàtaç po przyj´ciu.
Po takich zaj´ciach mo˝na ju˝ wspólnie z dzieçmi zaplanowaç inne zaj´cia,
na przyk∏ad udanà zabaw´ w piaskownicy, wypraw´ do parku. Okazji ku temu jest w przedszkolu wiele.
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Historyjki obrazkowe. Czterolatki zestawiajà sensownie trzy i wi´cej
obrazków i mówià, co si´ na nich znajduje. Pi´ciolatki dodatkowo majà opowiedzieç u∏o˝onà historyjk´
Historyjki obrazkowe sà cz´sto drukowane w dzieci´cych czasopismach ze
wzgl´du na ich wartoÊci kszta∏càce. Czytelne historyjki obrazkowe warto zbieraç i naklejaç na kartoniki, bo przydadzà si´ podczas zaj´ç. Starszy przedszkolak
powinien bez trudu orientowaç si´, co przedstawiajà kolejne obrazki historyjki.
Obrazki nie mogà byç zbyt ma∏e ani przedstawiaç zbyt wielu detali.
Dzieci uk∏adajà historyjki obrazkowe indywidualnie lub w ma∏ych grupach.
Nawet dla starszych przedszkolaków jest to trudne zadanie36. Radz´ wi´c
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14
Scenariusz takich zaj´ç znajduje si´ w mojej publikacji: Wspomaganie rozwoju umys∏owego
czterolatków i pi´ciolatków..., s. 161–164.
36
Gdyby dzieci nie radzi∏y sobie z uk∏adaniem historyjek obrazkowych, trzeba skorzystaç z metodyki opisanej w publikacji Wspomaganie rozwoju umys∏owego trzylatków..., rozdzia∏ dotyczàcy
uk∏adania historyjek obrazkowych. W pakiecie zabawek edukacyjnych dla trzylatków sà trzy historyjki obrazkowe.
35
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skorzystaç ze scenariusza Potrafi´ u∏o˝yç historyjk´ obrazkowà i opowiedzieç
jà37. Warto tak˝e kierowaç si´ nast´pujàcymi wskazówkami metodycznymi.
Nauczyciel:
– siada naprzeciw dziecka i k∏adzie przed nim ostatni (czwarty) obrazek historyjki i pytaniami kieruje uwag´ na te fragmenty, które pomogà po∏àczyç obrazki
w ca∏oÊç. Potem odwraca obrazek, aby nie przeszkadza∏ w oglàdaniu nast´pnego;
– pokazuje dziecku pierwszy obrazek historyjki i znowu pytaniami pomaga dostrzec to, co po∏àczy obrazki; odwraca obrazek, by dziecko mog∏o skupiç si´ na oglàdaniu nast´pnego;
– pokazuje dziecku drugi obrazek historyjki i pyta o elementy wa˝ne dla
historyjki, nast´pnie odwraca obrazek (przed dzieckiem sà teraz trzy odwrócone obrazki);
– pokazuje dziecku trzeci obrazek historyjki, pyta o elementy wa˝ne dla
historyjki i odwraca obrazek (przed dzieckiem sà odwrócone wszystkie obrazki historyjki);
– potem dziecko zamyka oczy, a nauczyciel szybko odwraca obrazki, dbajàc
o to, aby tworzy∏y szereg: trzeci, drugi, czwarty i pierwszy, nast´pnie uk∏ada obrazki we w∏aÊciwej kolejnoÊci i opowiada historyjk´ przedstawionà na obrazkach.
W podobny sposób dzieci majà u∏o˝yç kilka historyjek obrazkowych. Im
wi´cej, tym lepiej.
Wdra˝anie dzieci do przewidywania dobrych i z∏ych skutków sytuacji
˝yciowych. Konsekwencje nierozsàdnych zachowaƒ, co mo˝na zrobiç,
aby by∏o lepiej?
Sà to trudne problemy, bo potrzebne sà osobiste doÊwiadczenia dzieci.
Trzeba te˝ unikaç nudnych pouczeƒ i moralizowania. Dlatego radz´ skorzystaç ze scenariusza38 o obiecujàcym tytule Co trzeba zrobiç, ˝eby by∏o lepiej,
czyli rady dla zmartwionej pacynki. Opowiadanie w∏asnych przygód i zastanawianie si´, dlaczego tak si´ sta∏o. Wed∏ug podanego tam wzorca metodycznego
mo˝na i nale˝y zorganizowaç dzieciom kilka podobnych zaj´ç.
W scenariuszu tym jest przedstawiona scenka Dlaczego misia boli brzuszek?
Mo˝na wymyÊliç wiele podobnych sytuacji i przedstawiç je w formie teatrzyku.
Dla uzyskania oczekiwanych efektów wychowawczych i kszta∏càcych warto zadbaç o to, aby: a) historyjki by∏y bliskie dzieciom, b) przyczyna i skutek by∏y

Znajduje si´ on w mojej publikacji: Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s. 174–176.
38
E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s. 171–174.
37
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w nich wyraziÊcie ukazane, c) wnioski dotyczy∏y kwestii wa˝nych dla zdrowia
i bezpieczeƒstwa dzieci.
I jeszcze jedno – nie trzeba zbytnio komplikowaç scenek, dodajàc wàtki poboczne. Dzieci nie mogà mieç wàtpliwoÊci, co jest wa˝ne.

1

Wspieranie dzieci w rozeznaniu, które zmiany nie sà odwracalne. Zach´canie do namys∏u przed dzia∏aniem, które takie skutki spowoduje
Wa˝ne sà tu osobiste doÊwiadczenia dzieci. Muszà one same dokonywaç
zamian i doÊwiadczyç k∏opotów z niemo˝noÊcià zredukowania ich. Wa˝ne
jest, aby dzieci nazywa∏y przedmioty, którymi manipulujà, mówi∏y o tym, co
zmieniajà, nazywa∏y to, co si´ zmieni∏o, i próbowa∏y wyjaÊniç, dlaczego nie
mo˝na zredukowaç wprowadzonej zmiany. Na przyk∏ad:
– dzieci majà bia∏à kartk´ i farby, zamalowujà kartk´ (mówià, co zrobi∏y),
potem próbujà usunàç kolorowe plamy (mówià o tym) i zastanawiajà si´, dlaczego jest to niemo˝liwe;
– dzieci majà patyk lub pasek papieru, ∏amià patyk lub rozrywajà pasek papieru (nazywajà, co robià), próbujà po∏àczyç kawa∏ki (mówià o tym), ale okazuje si´, ˝e nawet po sklejeniu patyk lub pasek papieru nie sà ju˝ takie, jak by∏y na poczàtku (nad tym tak˝e si´ zastanawiajà).
W realizacji tego has∏a mo˝e byç przydatny scenariusz Chc´ wiedzieç, które zmiany sà nieodwracalne. Ucz´ si´ namys∏u przed dzia∏aniem39. Radz´, aby
wed∏ug podanego w nim wzorca metodycznego zorganizowaç dzieciom kilka zaj´ç. Pomo˝e im to rozumieç, ˝e niektórych zmian odwróciç nie sposób
i dlatego trzeba zastanowiç si´, zanim si´ je wprowadzi.
Na przyk∏ad nie warto niepotrzebnie zrywaç roÊlin, bo zwi´dnà i nie
mo˝na tego zmieniç. Trzeba ostro˝nie obchodziç si´ ze szklanymi naczyniami, bo si´ rozbijà. Nale˝y szanowaç zabawki, bo nie wszystko da si´ naprawiç.
Wystarczy, gdy czterolatki b´dà dzia∏aç, obserwowaç i mówiç o zmianach,
a pi´ciolatki dodatkowo zastanowià si´, w jaki sposób unikaç zmian nieodwracalnych.
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Wspieranie dzieci w rozeznaniu, które zmiany sà odwracalne
Zanim dzieci zacznà przewidywaç, które zmiany sà odwracalne, muszà wielokrotnie fizycznie doÊwiadczyç takich zmian, dopiero potem majà s∏ownie
okreÊlaç, co si´ zmieni∏o. Dlatego starszym przedszkolakom trzeba organizowaç

14

15
E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s.168–170.
39
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seri´ sytuacji, w których mogà manipulowaç przedmiotami i zmieniaç na przyk∏ad ich po∏o˝enie, a potem dà˝yç do tego, aby wszystko by∏o tak, jak
przed zmianà.
Wa˝ne jest tak˝e, aby mówi∏y: nazywa∏y przedmioty, mówi∏y o zmianach,
które wprowadzajà, okreÊla∏y efekt tych zmian i nazywa∏y czynnoÊci, za pomocà których chcà doprowadziç do stanu wyjÊciowego. W realizacji tego has∏a pomo˝e scenariusz Chc´ wiedzieç, które zmiany sà odwracalne40. Wed∏ug tego wzorca metodycznego trzeba zorganizowaç dzieciom ca∏à seri´ zaj´ç.
Sk∏adanie poci´tych obrazków (pocztówek) w sensownà ca∏oÊç
W przedszkolach popularne jest uk∏adanie puzzli. Dzieci uk∏adajà je wielokrotnie i nabierajà takiej wprawy, ˝e robià to niemal automatycznie, na pami´ç.
Warto zastanowiç si´ nad sensem wielokrotnego uk∏adania tych samych puzzli.
Przecie˝ przy zmianie puzzli trzeba si´ na nowo uczyç sposobu ich uk∏adania.
Puzzle wiele kosztujà, dlatego zamiast nich proponuj´ sk∏adanie poci´tych obrazków (lub pocztówek).
Sk∏adanie poci´tych obrazków wymaga stopniowania trudnoÊci: trzeba zaczàç od obrazka poci´tego na trzy cz´Êci, potem na cztery, pi´ç, szeÊç itd. Sk∏adanie ka˝dego poci´tego obrazka to osobne zadanie. Mo˝e byç realizowane indywidualnie lub w zespole. ˚eby dzieci zrozumia∏y, o co chodzi, pierwsze zaj´cia
trzeba poprowadziç w taki sposób: a) dzieci widzà ca∏oÊç; oglàdajà obrazek
i mówià, co on przedstawia, b) obserwujà rozpadanie si´ tej ca∏oÊci na cz´Êci
– nauczyciel rozcina obrazek na cz´Êci, c) starajà si´ po∏àczyç cz´Êci obrazka tak,
aby znowu powsta∏a sensowna ca∏oÊç.
Do zadaƒ tego typu mo˝na wykorzystaç pocztówki albo karty, które
przedstawiajà coÊ, co dziecko bez trudu rozpoznaje: kota, psa, niedêwiadka, wiewiórk´, wielkanocne jajko, sylwetk´ dziecka, choink´ itp. Obrazek
na pocztówce ma byç realistyczny i nie mo˝e sk∏adaç si´ ze zbyt wielu elementów. Radz´ pod koniec zaj´ç dopilnowaç, aby poci´te obrazki zosta∏y
w∏o˝one do kopert. Mo˝na je na nast´pnych zaj´ciach ponownie sk∏adaç:
dzieci zamykajà oczy i losujà koperty z rozci´tà pocztówkà, a potem jà
sk∏adajà.

E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s.165–167.
40
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10.4.3. Zamiast listy oczekiwanych kompetencji, wskazówki
do wspierania dzieci w stosowaniu rozumowaƒ w codziennych
sytuacjach oraz w trakcie zabaw i zaj´ç w przedszkolu
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Wspieranie dzieci w kszta∏towaniu schematów intelektualnych nie koƒczy si´
z chwilà zrealizowania podanych hase∏ programowych wed∏ug zamieszczonych
pod nimi sugestii metodycznych. W trakcie prowadzenia wielu innych zaj´ç b´dzie sporo okazji ku temu, ˝eby dzieci klasyfikowa∏y, ∏àczy∏y przyczyn´ ze skutkiem, wnioskowa∏y o wprowadzanych zmianach. B´dà korzysta∏y ze zbudowanych ju˝ schematów intelektualnych i jednoczeÊnie zgromadzà dodatkowe
doÊwiadczenia przydatne do ich doskonalenia. Dotyczy to tak˝e dzieci´cych zabaw, które sà przecie˝ intensywnym procesem uczenia si´41.
Zmieni si´ jedynie g∏ówny cel – tutaj w centrum uwagi by∏o kszta∏towanie
schematów intelektualnych, zaÊ w nast´pnych obszarach kszta∏cenia najwa˝niejsze b´dzie kszta∏towanie dzieci´cych kompetencji, a narz´dzie potrzebne do tego (schematy intelektualne) b´dzie doskonalone niejako przy okazji. OkreÊlenie
„przy okazji” nie oznacza jednak „byle jak”.
W komentarzach metodycznych podane sà dok∏adne wskazówki. Ponadto
przy konstruowaniu Programu dla starszych przedszkolaków zadba∏am o to, aby
treÊci kszta∏cenia – podane w formie hase∏ programowych – by∏y dostosowane
do potrzeb, a tak˝e mo˝liwoÊci rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Dotyczy to
tak˝e komentarzy metodycznych podanych do ka˝dego has∏a programowego.
Radz´ tam (i prosz´ to respektowaç), aby dzieci:
– poznawa∏y przedmioty przez manipulacj´42 (sposób ich u˝ywania), a wi´c
dotykajàc ich w trakcie przesuwania (dosuwania i odsuwania), sk∏adania razem
i rozk∏adania, nak∏adania i zdejmowania itd. Takie doÊwiadczenia pozwalajà dzieciom ∏àczyç doÊwiadczenia poznawcze (widz´) i czuciowe (dotykam) z obserwacjà skutków wykonywanych czynnoÊci (razem, oddzielnie, obok itp.);
– w trakcie takiego dzia∏ania uwzgl´dnia∏y nast´pstwo czasowe, bo dzi´ki temu mogà ∏àczyç to, co by∏o, z tym, co jest i mo˝e si´ zdarzyç;
– patrzàc i dzia∏ajàc, s∏ownie nadawa∏y sens temu, co czujà i dostrzegajà, co
sàdzà o zwiàzkach przyczynowych, o skutkach zmian, o sposobie porzàdkowania, o przemijaniu itp. Dzieci majà du˝o mówiç, nauczyciel powinien im to umo˝-

14

Takà interpretacj´ dzieci´cych zabaw przedstawi∏am w cz´Êci pierwszej w rozdziale 4 i 5.
Bywa te˝, ˝e dziecko, stykajàc si´ z czymÊ nowym, stoi obok i tylko si´ temu przypatruje.
Nie trzeba w tym przeszkadzaç – to jest tak˝e forma poznawania. Nast´pnym razem na pewno
zechce manipulowaç przedmiotami dla ich lepszego poznania.
41
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liwiç przez w∏aÊciwà organizacj´ zaj´ç. Werbalizacja w∏asnych doÊwiadczeƒ pomaga dzieciom w pe∏niejszym rozumieniu tego, co czynià i co widzà;
– realizowa∏y – je˝eli to mo˝liwe – zadania w parach; jedno ma formu∏owaç
zadanie (podobne do tego, które pokaza∏ nauczyciel), drugie ma je rozwiàzywaç,
a potem zmiana ról. Taka naprzemiennoÊç sprzyja kszta∏towaniu schematów intelektualnych i rozwija samodzielnoÊç myÊlenia.
Je˝eli doros∏y – tak˝e w przedszkolu – o to zadba, dzieciom b´dzie ∏atwiej korzystaç ze schematów intelektualnych przy kszta∏towaniu swoich kompetencji i jednoczeÊnie je doskonaliç. Wa˝ne jest tak˝e kierowanie dzieci´cej ÊwiadomoÊci na to,
co w danym momencie jest istotne.
Nie sposób przeceniç gestów (ruch r´ki sugerujàcy: Spójrz tu..., To i to razem...,
To z tym..., To wszystko razem itp.), zdziwienia wyra˝onego minà lub s∏owem, a tak˝e pytania. I jeszcze jedno – nie doros∏y, a dzieci majà s∏ownie okreÊlaç (nazywaç)
to, co robià, odczuwajà i przypuszczajà.
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10.5. Wychowanie zdrowotne i kszta∏towanie
sprawnoÊci ruchowej dzieci1
1

2

3

10.5.1. Dlaczego sprawnoÊç fizyczna stanowi wa˝ny wyznacznik
prawid∏owego rozwoju psychoruchowego dziecka?
O koniecznoÊci zaspokojenia u dzieci potrzeby ruchu.
Jak wspó∏pracowaç z rodzicami w zakresie zaspokojenia
potrzeby ruchu oraz dba∏oÊci o rozwój fizyczny i zdrowie
przedszkolaka?
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Wiek przedszkolny to okres intensywnego wzrostu organizmu dziecka,
a od wzrastajàcej sprawnoÊci ruchowej2 zale˝y dalszy przebieg rozwoju fizycznego3. U przedszkolaków obserwuje si´:
– wielkà potrzeb´ ruchu i dlatego mówi si´ o nadruchliwoÊci oraz o koniecznoÊci zaspokojenia g∏odu ruchu dzieci;
– korzystne zmiany w sprawnoÊci oraz koordynacji ruchowej. Z tego powodu wiek przedszkolny nazywa si´ z∏otym wiekiem motorycznoÊci
dzieci4.
O zdrowie i rozwój fizyczny przedszkolaków – z za∏o˝enia – majà dbaç rodzice,
nauczyciele przedszkola i pracownicy s∏u˝by zdrowia, a wi´c lekarze i piel´gniarki. Niestety, zmniejszane dotacje na oÊwiat´ sprawiajà, ˝e specjalistyczna
opieka zdrowotna jest realizowana tylko w nielicznych przedszkolach. W pozosta∏ych mo˝na tylko marzyç o zatrudnieniu osoby z personelu medycznego,
a lekarz pojawia si´ wy∏àcznie na wezwanie do wypadku, w ekipie pogotowia
ratunkowego.

11
Zach´cam do uwa˝nego przestudiowania Zeszytu metodycznego dotyczàcego wychowania
zdrowotnego i kszta∏towania sprawnoÊci ruchowej starszych przedszkolaków. Znajdzie si´ tam
szczegó∏owe omówienie sposobu realizowania treÊci kszta∏cenia: scenariusze zaj´ç, opisy zabaw
i çwiczeƒ.
2
SprawnoÊç ruchowa to stopieƒ opanowania w∏asnego cia∏a i umiej´tnoÊç w∏adania aparatem ruchowym. Poj´ciem szerszym jest sprawnoÊç fizyczna i mo˝na jà okreÊliç jako aktualnà mo˝liwoÊç
wykonywania wszelkich dzia∏aƒ motorycznych, decydujàcych o zaradnoÊci cz∏owieka. Por. R. Przyw´da, Rozwój somatyczny i motoryczny, PZWS, Warszawa 1973, s. 180.
3
Rozwój fizyczny to – zdaniem R. Przyw´dy (op. cit., s. 9) – przemiany, które doprowadzajà
do ukszta∏towania z prostej konstrukcji komórkowej tak z∏o˝onego, tak precyzyjnego i tak doskona∏ego tworu, jakim jest organizm cz∏owieka.
4
Por. N. Wolaƒski, Etapy rozwoju dziecka. Doros∏y. Cz∏owiek stary w rodzinie, w: Rodzina i dziecko, red. M. Ziemska, PWN, Warszawa 1979.
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Na takie utrudnienia w dba∏oÊci o zdrowie dzieci nak∏ada si´, niestety, kryzys
wychowania w wielu rodzinach. Z moich obserwacji wynika, ˝e niepokojàco
zwi´ksza si´ liczba rodziców, którzy nie dbajà nale˝ycie o zdrowie swoich dzieci. Powody tego sà ró˝ne. Rodzice – z obawy przed utratà pracy – rzadko korzystajà ze zwolnieƒ lekarskich z tytu∏u opieki nad chorym dzieckiem. Przyprowadzajà je do przedszkola, nie baczàc na konsekwencje dla swojego dziecka, dla
innych dzieci i personelu przedszkola. Gdy zwraca si´ rodzicom uwag´, ˝e dziecko ma temperatur´, przyjmujà to do wiadomoÊci i w domu aplikujà mu silne
Êrodki zbijajàce goràczk´. Na drugi dzieƒ przyprowadzajà dziecko do przedszkola, zapewniajàc: Wyzdrowia∏o, bo nie ma ju˝ temperatury. Tymczasem, po kilku godzinach chore dziecko trzeba po∏o˝yç na le˝aku i wezwaç rodziców, a czasem i lekarza. Na dodatek dziecko to mo˝e zaraziç inne, jeszcze zdrowe dzieci,
a tak˝e ich nauczyciela.
Niestety, wyraênie zwi´ksza si´ te˝ liczba rodziców, którzy – z ró˝nych przyczyn – ra˝àco nie dbajà o zaspokojenie potrzeby ruchu dzieci. Zabiegani i zapracowani rodzice:
– cieszà si´, gdy dziecko d∏ugo i spokojnie siedzi przed telewizorem,
a potem skar˝à si´, ˝e ró˝ni si´ ono od rówieÊników, bo jest mniej sprawne, s∏abe i szybko si´ m´czy;
– nie stwarzajà dziecku okazji do ruchowego wy˝ycia si´, a potem skar˝à si´, ˝e jest nadmiernie ruchliwe, ˝e nie potrafi spokojnie usiedzieç przez
chwil´ i przeszkadza wszystkim w domu;
– nie dbajà o to, aby dziecko przebywa∏o odpowiednio d∏ugo na powietrzu, a potem dziwià si´, ˝e jest ma∏o odporne i zbyt cz´sto choruje itd.
W podobny sposób post´puje tak˝e wiele niepracujàcych matek. Zamiast
iÊç z dzieckiem do parku, sadzajà je na kanapie i zach´cajà do oglàdania filmów. Czas przebywania dziecka na Êwie˝ym powietrzu ograniczajà do zabaw w osiedlowej piaskownicy, ale zamiast bawiç si´ z dzieckiem, siedzà
na ∏awce z innymi matkami. Bywa te˝ tak, ˝e dziecko przebywa tylko tyle
czasu na powietrzu, ile trzeba na pokonanie drogi z domu do supermarketu
lub przedszkola.
Zasygnalizowane tu niekorzystne tendencje w wychowaniu rodzinnym
wymuszajà na nauczycielach przedszkola znaczne rozszerzenie celów
i treÊci dzia∏alnoÊci pedagogicznej w zakresie rozwoju fizycznego i wychowania zdrowotnego starszych przedszkolaków. Przedszkole jest bowiem dla wielu dzieci g∏ównym miejscem, gdzie mogà zaspokoiç potrzeb´ ruchu w sposób korzystny dla rozwoju psychoruchowego. Z tego powodu
w wychowaniu zdrowotnym i kszta∏towaniu sprawnoÊci ruchowej trzeba wyró˝niç trzy wymiary:
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– realizacja treÊci zawartych w Programie dla starszych przedszkolaków – mo˝na tu korzystaç z komentarzy metodycznych podanych pod ka˝dym has∏em programowym,
– wspó∏praca z rodzicami odnoÊnie do wychowania zdrowotnego dzieci
i dbania o ich sprawnoÊç fizycznà, w tym tak˝e o zaspokojenie potrzeby ruchu,
– dzia∏ania interwencyjne, gdy zdrowie, a nawet ˝ycie któregoÊ dziecka jest
zagro˝one; bywa bowiem tak, ˝e nie wystarcza zwracanie uwagi rodzicom
i trzeba inicjowaç dzia∏ania ratunkowe.
Realizacja ka˝dego z tych wymiarów wymaga profesjonalnej wiedzy i sporego doÊwiadczenia pedagogicznego. Zgodnie z prawid∏owoÊciami rozwoju fizycznego starszych przedszkolaków, monotonny trzykilometrowy spacer w towarzystwie doros∏ego jest dla dziecka zbyt m´czàcy. JednoczeÊnie to samo dziecko
– bez wyraênego zm´czenia – pokonuje drog´ szeÊciokrotnie d∏u˝szà, gdy mo˝e biegaç wed∏ug swojego uznania. Powodem jest to, ˝e nie potrafi si´ jeszcze
przystosowaç do rytmu kroków doros∏ego i szybko si´ m´czy. Warto uÊwiadomiç ten fakt rodzicom. Bywa bowiem, ˝e w dobrej wierze idà z dzieckiem
na d∏ugi spacer, ciàgnàc je za r´k´. Gdy obserwuje si´ ich z ty∏u, mo˝na dostrzec
przekrzywiony dzieci´cy kr´gos∏up i to, z jakim trudem dziecko próbuje nadà˝yç za krokami doros∏ego.
KoÊciec dziecka jest delikatny, elastyczny oraz odporny na wstrzàsy i z∏amania. ¸atwo te˝ ulega zniekszta∏ceniom. Czynnikami deformujàcymi mogà byç np.:
prowadzenie malucha zawsze za t´ samà r´k´, zmuszanie dziecka do stania lub
siedzenia na krzeÊle przez d∏u˝szy czas. Choçby z tego powodu trzeba zastanowiç si´, czy siedzenie przy stoliku i kolorowanie obrazków nie obróci si´ przeciwko zdrowiu dziecka, je˝eli trwa to zbyt d∏ugo. Czy warto zabieraç ze sobà
dziecko tam, gdzie wiadomo, ˝e trzeba d∏u˝ej staç w kolejce?
JeÊli chodzi o mo˝liwoÊci ruchowe starszych przedszkolaków, to czterolatki5
potrafià ju˝ staç na prawej lub lewej nodze z otwartymi oczyma. Wchodzà
na schody i schodzà z nich, stàpajàc na przemian, tak jak starsze dzieci i doroÊli.
Z rozbiegu przeskakujà przeszkod´, a tak˝e potrafià chodziç stopa za stopà.
Rzucajàc pi∏kà, trafiajà do kosza z odleg∏oÊci pó∏tora metra. Pi´ciolatki sà jeszcze
sprawniejsze6. Bez trudu wbiegajà po schodach i nie muszà si´ trzymaç ani por´czy, ani Êciany. Mogà tak˝e iÊç na palcach na odleg∏oÊç 3 metrów, nie dotyka-

14
Wykaz sprawnoÊci dzieci – tak˝e czterolatków – podaje E. Franus, Sprawdziany rozwoju dziecka:
od urodzenia do szóstego roku ˝ycia, Nasza Ksi´garnia, Warszawa 1975, s. 56. Znaleêç je tak˝e mo˝na
w Orientacyjnym TeÊcie (Denver) Psychoruchowego Rozwoju Dziecka w: R. Micha∏owicz,
J. Âlenzak, Choroby uk∏adu nerwowego dzieci i m∏odzie˝y, PWN, Warszawa 1982, s. 334–363.
6
Por. E. Franus, op. cit., s. 60, a tak˝e R. Micha∏owicz, J. Âlenzak, op. cit.
5

15

16

146

jàc ani razu pi´tami pod∏ogi. Chwytajà odbità pi∏k´ i swobodnie nià rzucajà.
Sprawnie skaczà prosto przed siebie na prawej i lewej nodze.
Charakterystycznà cechà rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest szybkie
wzrastanie i sta∏e zwi´kszanie ci´˝aru cia∏a. N. Wolaƒski7 opracowa∏ dok∏adne normy dotyczàce wzrostu i wagi oddzielnie dla dziewczynek, oddzielnie dla ch∏opców.
Pomagajà one zorientowaç si´, czy nie ma powa˝niejszych zak∏óceƒ w zakresie
wzrostu i wagi. Normà dla ch∏opców w czwartym roku ˝ycia jest wzrost 101,3 cm
i waga 16,5 kg, a w piàtym roku ˝ycia – wzrost 106,7 cm, waga 18,0 kg. Natomiast
normy dla czteroletnich dziewczynek sà nast´pujàce: wzrost 99,3 cm i waga 15,7 kg,
zaÊ dla pi´cioletnich dziewczynek wynoszà: wzrost 107,2 cm i waga 17,9 kg.
Normy sporzàdzone przez Wolaƒskiego dotyczà rozwoju dzieci z po∏owy lat
szeÊçdziesiàtych ubieg∏ego stulecia. Obecnie dzieci sà nieco wy˝sze, bo obserwujemy akceleracj´ (przyÊpieszenie) rozwoju fizycznego. Mo˝na jednak korzystaç
z norm Wolaƒskiego, przyjmujàc, ˝e wzrost i waga dziecka mieÊci si´ w normie tak˝e wówczas, gdy podane wczeÊniej liczby sà w zakresie pomiaru wzrostu wy˝sze
lub ni˝sze o 5 cm, zaÊ w zakresie wagi mogà byç wi´ksze lub mniejsze o 2 kg8.
Radz´ wyjaÊniç rodzicom, jak wa˝ne jest systematyczne sprawdzanie wzrostu i wagi dziecka. Pomiary te dostarczajà wa˝nych informacji lekarzowi badajàcemu dziecko. Dla tych, którzy nie pami´tajà z dzieciƒstwa, jak to robili ich rodzice, przypominam metod´ domowego sposobu pomiaru wzrostu dziecka:
– na Êcianie lub na futrynie drzwi trzeba zaznaczyç pionowo podzia∏k´ centymetrowà;
– dziecko staje przy niej boso, twarzà do mierzàcego, cia∏o dziecka dotyka
Êciany, pi´ty sà z∏àczone, tu∏ów wyprostowany, barki cofni´te, r´ce opuszczone
wzd∏u˝ cia∏a, wzrok skierowany przed siebie, poziomo;
– doros∏y przyk∏ada ekierk´ do Êciany tak, aby jeden bok przy kàcie prostym
przylega∏ do Êciany, drugi zaÊ do najwy˝szego punktu g∏owy dziecka;
– wystarczy odczytaç i zaznaczyç dane liczbowe na podzia∏ce centymetrowej, a obok zapisaç dat´ pomiaru.
Je˝eli kolejne pomiary wzrostu zostanà zapisane na tej samej podzia∏ce,
mo˝na obserwowaç tempo wzrostu dziecka. Wzrost mierzy si´ rano, bo
chrzàstki mi´dzykr´gowe nie uleg∏y jeszcze obni˝eniu. Natomiast wa˝yç dziecCytuj´ za: M. Przetacznikowa i G. Makie∏∏o-Jar˝a, Psychologia rozwojowa, WSiP, Warszawa 1977, s. 92.
8
Podaj´ za: A. Kalinowski, åwicz´ i bawi´ si´ z dzieckiem, Nasza Ksi´garnia, Warszawa 1989,
s. 15. Radzi on tak˝e, aby przy kontroli wzrostu i wagi cia∏a dziecka braç pod uwag´ to, ˝e ci´˝ar
cia∏a ocenia si´ w stosunku do wzrostu, natomiast wzrost w stosunku do wieku. Na przyk∏ad, je˝eli ch∏opiec w wieku 5 lat ma wzrost 101 cm, to – wed∏ug informacji podanych w tekÊcie – powinien wa˝yç oko∏o 16, a nie 18 kg.
7
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ko trzeba w majteczkach, bez obuwia, rano, na czczo, po za∏atwieniu potrzeb
fizjologicznych.
O koniecznoÊci w∏aÊciwego dbania o zdrowie i zaspokojeniu dzieci´cej potrzeby ruchu trzeba rozmawiaç z rodzicami cz´sto i màdrze. Muszà bowiem zrozumieç, ˝e:
– porcja ruchu organizowana dziecku w przedszkolu oraz spacer do przedszkola i z przedszkola do domu nie wystarczajà do prawid∏owego rozwoju dziecka. Jednà z g∏ównych przyczyn nadmiernej ruchliwoÊci dzieci jest niezaspokojona potrzeba ruchu i dlatego w domu sà tak aktywne;
– do harmonijnego rozwoju dziecko potrzebuje tak˝e uporzàdkowanego
dnia. Budzenia si´ i zasypiania o sta∏ej porze, z ustalonym ceremonia∏em. Rano
– radosne budzenie si´ i witanie, mycie si´ bez narzekania, samodzielne ubieranie si´, jedzenie przy stole i bez poÊpiechu. Wieczorem – po dobranocce, kolacja, potem w miar´ samodzielne mycie si´, przebieranie do snu, mówienie
wszystkim dobranoc, s∏uchanie np. czytanej bajki i spokojne zasypianie;
– stan zdrowia i rozwój dziecka zale˝à od racjonalnego od˝ywiania. Posi∏ki
spo˝ywane w przedszkolu nie wystarczajà, dzieci trzeba racjonalnie karmiç
w domu. Warto tak˝e porozmawiaç z rodzicami o tym, jak niszczàce dla organizmu dziecka jest jedzenie frytek, chipsów, pizzy, picie coca-coli itp.
Równie wa˝ne jest przekonanie rodziców, ˝e gimnastyka i zabawy ruchowe organizowane przez doros∏ych to najmàdrzejsze formy dba∏oÊci
o rozwój fizyczny dziecka. Przez odpowiedni dobór çwiczeƒ i zabaw mo˝na rozwinàç sprawnoÊç ruchowà organizmu i zwi´kszyç iloÊç przep∏ywajàcej
krwi (oÊmiokrotnie wi´cej ni˝ w czasie spoczynku), co ma zbawienny wp∏yw
na od˝ywienie tkanek i dotlenienie organizmu9. Oto kilka istotnych rad i wskazówek10, które warto przekazaç rodzicom:

11
9
Tlen jest konieczny dla rozwijajàcego si´ organizmu. W czasie spoczynku zapotrzebowanie
organizmu na tlen wynosi oko∏o 1/4 litra, ale w czasie aktywnoÊci ruchowej zapotrzebowanie to
jest o wiele wi´ksze. Po intensywnym ruchu dzieci´cy organizm zaciàga wi´c d∏ug tlenowy, który wyrównuje si´ w trakcie odpoczynku. WyjaÊnia to – mi´dzy innymi – dlaczego dzieci szybko
si´ m´czà, równie szybko odpoczywajà i znowu sà g∏odne ruchu. Je˝eli dziecko ma niedotleniony organizm, skar˝y si´, ˝e jest zm´czone, senne i os∏abione. Dziecko – doros∏y tak˝e – korzysta
niemal wy∏àcznie z tlenu przenikajàcego z powietrza do p∏uc. IloÊç powietrza zale˝y zaÊ od g∏´bokoÊci i cz´stotliwoÊci oddychania. G∏´bokie oddychanie ma zwiàzek z postawà cia∏a i dlatego
swobodny spacer sprzyja g∏´bokiemu oddychaniu. Natomiast pozycja siedzàca i pochylenie cia∏a
– przy rysowaniu, lepieniu z plasteliny, oglàdaniu obrazków itd. – wydatnie zmniejsza g∏´bokoÊç
oddechu, dlatego dzieci nie mogà zbyt d∏ugo siedzieç np. przy stolikach. Oddech jest jeszcze p∏ytszy, gdy dziecko skulone w fotelu oglàda program telewizyjny. Przedszkolak nie mo˝e wi´c zbyt
d∏ugo le˝eç skulony w niewygodnej pozycji, oglàdajàc nawet interesujàcy film.
10
Formu∏ujàc je, korzystam z rad A. Kalinowskiego, op. cit., s. 33–38.
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Gimnastyka ma byç dla dziecka weso∏à i radosnà zabawà, bez upominania,
musztrowania i karcenia, gdy si´ g∏oÊno Êmieje i wznosi okrzyki. W czasie
gimnastyki i zabaw ruchowych doros∏y çwiczy zrazem z dzieckiem. Trzeba
wstrzymaç si´ od komenderowania, ciàg∏ego upominania i poganiania. Doros∏y ma wypowiadaç polecenia spokojnie i weso∏o, na przyk∏ad: Usiàdê tak jak
ja, Po∏ó˝ si´ tutaj, Przeskoczymy przez sznurek.
åwiczeniom gimnastycznym trzeba nadawaç, gdy tylko jest to mo˝liwe, charakter zabaw naÊladowczych, na przyk∏ad Chwiejàce si´ na wietrze drzewa
(sk∏ony tu∏owia), Skaczàce ˝abki (skoki na czworakach), pomaga to dzieciom
skojarzyç wysi∏ek z tym, co znajà i co je cieszy. Sprzyja to tak˝e rozwojowi
wyobraêni i fantazji.
Dzieciom podoba si´ tak˝e, gdy mogà popisaç si´ swoimi umiej´tnoÊciami, odwagà i sprytem, dlatego çwiczeniom gimnastycznym warto nadawaç charakter
zadaƒ: Czy potrafisz to zrobiç? Na przyk∏ad: Czy potrafisz przejÊç (odtàd – dotàd)
z ksià˝kà na g∏owie? albo Mo˝e uda ci si´ przejÊç po tym murku? Spróbuj zrobiç to
jeszcze raz, omijajàc przeszkody (u∏o˝one na murku kamyki). Tego rodzaju çwiczenia uczà dzieci wytrwa∏oÊci i odczuwania radoÊci z osiàgni´cia celu.
Organizujàc zabawy ruchowe i çwiczenia gimnastyczne, trzeba koniecznie
zadbaç o warunki higieniczne i zdrowotne. Je˝eli dziecko êle si´ czuje – np.
narzeka na ból brzucha, goràczkuje – trzeba zrezygnowaç z gimnastyki
i zabaw ruchowych11. Gdy zabawy ruchowe sà organizowane w pomieszczeniu zamkni´tym, miejsce to trzeba wczeÊniej przewietrzyç i odkurzyç. Dziecko ma çwiczyç w wygodnym stroju, a po zabawie – umyç si´. Wa˝ne jest tak˝e uodparnianie (hartowanie) dziecka na zmiany pogody i temperatury
na przyk∏ad przez kàpiele powietrzne, powietrzno-s∏oneczne12 i wodne13.

Nie oznacza to, ˝e w trakcie choroby – zw∏aszcza d∏u˝szej – nie trzeba bawiç si´ z dzieckiem. Radosne dziecko szybciej pokonuje chorob´. Zabawa pozwala mu zapomnieç o tym, co boli. Muszà to byç jednak zabawy innego typu. Szczegó∏owe informacje znajdujà si´ w publikacjach:
I. Zgrychowa, M. Bukowski, Chore dziecko chce si´ bawiç, WSiP, Warszawa 1987 (i wydania póêniejsze), H. Brucken, Gry i zabawy... kiedy dziecko jest chore, Wydawnictwo MARBA CROWN
LTD., Warszawa 1990.
12
Kàpiele powietrzne to nic innego, jak cz´ste przebywanie dziecka poza domem, w czystym powietrzu, o ka˝dej porze roku, oczywiÊcie w stosownym ubraniu. Je˝eli doros∏y chce, aby dziecko by∏o bardziej odporne na przezi´bienia, musi stopniowo przyzwyczajaç je do zmieniajàcej si´ temperatury. Dlatego tak wa˝ne sà zabawy w ogrodzie, w parku itp. Kàpiele s∏oneczno-powietrzne hartujà,
leczà i regenerujà. Dzieci korzystajà z nich w czasie spacerów i zabaw ruchowych. Wa˝ny jest odpowiedni strój – latem luêny i przewiewny, odpowiednio ciep∏y jesienià i zimà – i nakrycie g∏owy.
13
Kàpiele wodne mo˝na organizowaç dziecku, gdy temperatura powietrza i wody przekracza
20°C. Dopiero po kilku dniach, po zahartowaniu, dziecko mo˝e si´ kàpaç w wodzie ch∏odniejszej,
11
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Wa˝ne jest bezpieczeƒstwo dziecka zarówno w mieszkaniu, jak i w parku lub
na podwórku. Muszà o to zadbaç doroÊli, a dziecko powinno rozumieç, dlaczego nie wolno: skakaç po meblach, wychylaç si´ z okna, Êlizgaç si´ po stawie, bawiç si´ pi∏kà blisko jezdni, jeêdziç na rowerze po ulicy, wdrapywaç si´
na wysokie drzewa itp.
Trzeba równie˝ pami´taç o zdrowiu dziecka. Rodzice troszczàcy si´
o dziecko majà zwykle ÊwiadomoÊç jego stanu zdrowia. Informujà wi´c nauczyciela, ˝e na przyk∏ad ich dziecko jest na coÊ uczulone. Niestety, sà te˝ tacy, którzy – z ró˝nych przyczyn – ma∏o interesujà si´ zdrowiem swojego dziecka.
Zdarzajà si´ te˝ rodzice o dziwnych poglàdach na temat zdrowego stylu ˝ycia.
Bywa, ˝e ustalajà dziecku diet´, która w rozwijajàcym si´ organizmie czyni wi´cej
szkody ni˝ po˝ytku, np. dieta bez odrobiny bia∏ka zwierz´cego. W takich przypadkach potrzebna jest màdra rozmowa, ale bez upominania i pouczania.
Osobnym problemem sà dzieci, które widzà i s∏yszà gorzej od swoich
rówieÊników. Rodzice rzadko dostrzegajà takie zaburzenia, bo nie majà okazji
do porównania swojego dziecka z rówieÊnikami. Dziecko tak˝e nie ma ÊwiadomoÊci, ˝e gorzej s∏yszy lub widzi, dlatego nie skar˝y si´. Potrzebna jest wi´c wnikliwa obserwacja dzieci, zw∏aszcza w sytuacjach zadaniowych. Trzeba zwróciç
uwag´ na te dzieci, które cz´sto nie potrafià poradziç sobie z tym, co innym
przychodzi z ∏atwoÊcià, i ustaliç przyczyn´ tego stanu.
Wa˝niejsze problemy dzieci z zaburzeniami s∏uchu zosta∏y pokrótce omówione
w podrozdziale dotyczàcym wspomagania rozwoju mowy u starszych przedszkolaków, dlatego skupi´ si´ na problemach z widzeniem. Stosunkowo ∏atwo mo˝na zauwa˝yç u dzieci zeza i zaburzenia ostroÊci widzenia14, takie jak krótkowzrocznoÊç (bo dziecko chce wszystko oglàdaç z bliska i w charakterystyczny sposób
mru˝y oczy, cz´sto marszczàc przy tym nosek), dalekowzrocznoÊç (bo oglàdajàc,
obrazki odsuwa je od siebie, gdy˝ z daleka widzi lepiej)15. Dla poprawienia percepcji wzrokowej wystarczy specjalistyczna diagnoza i dobrze dobrane okulary.

12

13

14

15

16

ale o temperaturze nie ni˝szej ni˝ 18°C. Kàpiel nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ 20 minut. Gdy zaobserwujemy u dziecka objawy zzi´bni´cia – sine wargi, g´sià skórk´, dreszcze – trzeba natychmiast przerwaç kàpiel i dopilnowaç, aby dziecko szybko zdj´∏o mokry kostium, wytar∏o si´ i na∏o˝y∏o cieplejsze
okrycie. Dzieci mogà si´ kàpaç tylko w obecnoÊci doros∏ych.
14
Charakterystyk´ podstawowych form zaburzeƒ ostroÊci widzenia podaje J. M∏odkowski,
AktywnoÊç wizualna cz∏owieka, PWN, Warszawa–¸ódê 1998.
15
Je˝eli chodzi o astygmatyzm, to obcià˝one sà nim w mniejszym lub wi´kszym stopniu
wszystkie oczy (por. J. M∏odkowski, op. cit., s. 121–122). Astygmatyzm definiowany jest jako
zaburzenie ostroÊci w cz´Êci pola widzenia wskutek elipsoidalnego zniekszta∏cenia sferycznej
powierzchni rogówki lub soczewki oka. Przy powa˝niejszych zaburzeniach ostroÊci widzenia
warto sprawdziç, czy powodem nie jest w∏aÊnie astygmatyzm. Mo˝na bowiem przez dobór odpowiednich szkie∏ skorygowaç widzenie.
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Niestety, na tym k∏opoty z widzeniem si´ nie koƒczà. Warto pokrótce opisaç
tak˝e zaburzenia w barwnym widzeniu – ze wzgl´du na cz´ste u dzieci mylenie
nazw kolorów. Z badaƒ nad widzeniem barwnym u dzieci16 wynika, ˝e sporo
z nich – znaczàco cz´Êciej ch∏opcy ni˝ dziewczynki – widzi kolor czerwony i zielony (z powodu daltonizmu), tak jak ró˝ne odcienie szaroÊci. Spraw´ dodatkowo komplikuje fakt, ˝e na przyk∏ad czerwieƒ jest cz´Êcià sk∏adowà koloru pomaraƒczowego, bràzowego itp. Zatem dzieci, które inaczej odbierajà kolor
czerwony, inaczej widzà tak˝e inne kolory.
Warto wspomnieç o innej jeszcze przyczynie mylenia nazw kolorów – o trudnoÊci w ustalaniu granic koloru. Na przyk∏ad kolor niebieski mo˝e – po dodaniu
odrobiny ˝ó∏ci – przechodziç w zieleƒ i to tak nieznacznie, ˝e mo˝na taki odcieƒ
niebieskiego zaliczyç i do koloru zielonego, i do niebieskiego. Tak zwane mylenie
nazw kolorów mo˝e byç wskaênikiem zaburzeƒ w widzeniu barwnym17 albo te˝
wynikaç ze s∏abej jeszcze umiej´tnoÊci klasyfikowania kolorów. Nie mo˝na wi´c
karciç dzieci za to, ˝e nie kojarzà dobrze widzianego koloru z jego nazwà.
Nie omawiam tu problemów dzieci s∏abo widzàcych oraz dzieci niewidomych z resztkami wzroku. ¸atwo mo˝na zauwa˝yç ich powa˝ne problemy.
Oczywiste jest to, ˝e muszà byç otoczone specjalistycznà opiekà. Im szybciej to
si´ stanie, tym lepiej dla ich rozwoju. Osoby zainteresowane problemami tych
dzieci mogà si´gnàç do publikacji podanych w przypisach18.
Wróçmy do wychowania zdrowotnego w przedszkolu. W po∏owie wrzeÊnia
nauczyciel powinien mieç ju˝ rozeznanie, którym dzieciom potrzebna jest specjalistyczna pomoc. Na tym jednak problem si´ nie koƒczy. Ka˝dego dnia trzeba
z uwagà analizowaç zachowania dzieci, bacznie przyglàdaç si´ tym, które inaczej
16
Badania te zrealizowa∏a i przedstawi∏a E. Lewandowska w niepublikowanej rozprawie doktorskiej Ró˝nice indywidualne u dzieci od trzeciego do siódmego roku ˝ycia w zakresie rozpoznawania
kolorów oraz nadawania im znaczenia intelektualnego i emocjonalnego, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2005.
17
Wiele interesujàcych informacji o zaburzeniach w barwnym widzeniu podaje: O. Sacks, M´˝czyzna, który pomyli∏ swojà ˝on´ z kapeluszem, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznaƒ 1996; Wyspa daltonistów i wyspa sagowców, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznaƒ 2000.
18
Problemy osób niewidomych i niedowidzàcych sà omawiane w literaturze specjalistycznej
(np. T. Majewski, Psychologia niewidomych i niedowidzàcych, PWN, Warszawa 1983; J. M∏odkowski,
AktywnoÊç wizualna cz∏owieka, PWN, Warszawa–¸ódê 1998), w podr´cznikach pedagogicznych
(np. Z. S´kowska, Tyfopedagogika, PWN, Warszawa 1981, J. i J. Kwapiszowie, Orientacja przestrzenna i poruszanie si´ niewidomych oraz s∏abo widzàcych, WSiP, Warszawa 1990), a tak˝e w publikacjach popularno-naukowych kierowanych bezpoÊrednio do rodziców i nauczycieli (np. J. Kuczyƒska-Kwapisz, Dzieci niewidome i s∏abo widzàce, Seria One sà wÊród nas, Wydawnictwo Centrum
Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 1996). Warto tak˝e zainteresowaç si´ czasopismem „Nasze dzieci. Sprawy niewidomych i s∏abo widzàcych dzieci”. Jest to miesi´cznik wydawany przez Polski Zwiàzek Niewidomych.
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funkcjonujà, i porównywaç je z pozosta∏ymi dzieçmi. Je˝eli nauczyciela coÊ zaniepokoi, powinien najpierw skonsultowaç to z kole˝ankami i kolegami oraz z dyrektorem placówki, a dopiero potem omówiç ten problem z rodzicami. Radz´: lepiej
byç przesadnie troskliwym, ni˝ lekcewa˝yç odmiennoÊç zachowania dziecka
i symptomy choroby.
Konsekwencjà zasygnalizowanego wczeÊniej kryzysu wychowania rodzinnego sà m.in. êle ukszta∏towane nawyki ˝ywieniowe dzieci. W mieÊcie karmi si´ je
niezdrowym jedzeniem typu chipsy w pi´knych opakowaniach, cz´sto z niespodziankà w Êrodku. Restauracje przeÊcigajà si´ w przyciàganiu rodziców z dzieçmi, rozdajàc Êmieszne czapeczki, drobne zabawki itp. Nic wi´c dziwnego, ˝e
dzieci chcà tam jadaç albo wymuszajà kupowanie chipsów i podobnych smako∏yków. Próby uÊwiadamiania rodzicom, jak bardzo jest to szkodliwe, nie przynoszà rezultatów. DoroÊli doskonale o tym wiedzà, ale takie ˝ywienie dziecka jest
wygodne dla zapracowanych rodziców. Warto wi´c w przedszkolu spróbowaç
zmieniç na lepsze upodobania ˝ywieniowe dzieci.
I jeszcze jedno. DoÊwiadczenia ostatnich lat dowodzà, ˝e u dzieci wczeÊnie
nasilajà si´ zaburzenia ∏aknienia. Bywajà te˝ dzieci z tak niekontrolowanà ch´cià
jedzenia, ˝e mo˝e to wskazywaç nawet na bulimi´19. Dzieci – niejadki manifestujà cz´sto takà niech´ç do jedzenia, ˝e mo˝e to wskazywaç na anoreksj´20. Poniewa˝ rodzice mogà nie zdawaç sobie sprawy z tego, ˝e ich dziecko ma zaburzenia ∏aknienia, trzeba im to uÊwiadomiç. Radz´ najpierw skorzystaç z pomocy
psychologa, a potem wspólnie z nim porozmawiaç z rodzicami21.

9
Bulimia, inaczej wilczy g∏ód (˝ar∏ocznoÊç), charakteryzuje si´ przemo˝nym uczuciem g∏odu,
który powoduje ciàg∏e pragnienie jedzenia. Mo˝e to byç spowodowane niedocukrzeniem krwi,
a tak˝e pewnymi chorobami uk∏adu nerwowego. Przyczynà sà te˝ niew∏aÊciwe stosunki rodzinne.
Poniewa˝ sk∏onnoÊç do ˝ar∏ocznoÊci jest groêna dla zdrowia dziecka (zaburzenia metaboliczne,
szybko zwi´kszajàca si´ masa cia∏a, niska samoocena itp.), a gwa∏towne odchudzanie niebezpieczne, potrzebna jest pomoc specjalistów: lekarza i psychologa.
20
Anoreksja (jad∏owstr´t) objawia si´ brakiem ∏aknienia i mo˝e wyst´powaç przy upoÊledzeniu wydzielania soków trawiennych, chorobach gruczo∏ów dokrewnych, w zatruciach i chorobach
zakaênych. Niestety, jad∏owstr´t mo˝e byç tak˝e spowodowany zaburzeniami psychicznymi, które charakteryzujà si´ fa∏szywà ocenà wyglàdu w∏asnego cia∏a. Bywa tak˝e, ˝e dziecko manifestuje
ostrà niech´ç do jedzenia pod wp∏ywem matki lub siostry anorektyczki. Poniewa˝ d∏u˝ej utrzymujàca si´ ostra niech´ç do jedzenia jest groêna dla rozwijajàcego si´ dziecka, nale˝y koniecznie zasi´gnàç porady lekarza i psychologa.
21
Przypominam – wszystkie dzieci sà obj´te paƒstwowà s∏u˝bà zdrowia. Zadaniem doros∏ych
– odpowiedzialnych za rozwój i wychowanie – jest zorganizowanie potrzebujàcym dzieciom sensownej pomocy, a potem jej egzekwowanie. W programie nie ma miejsca na rozwa˝ania, w jaki
sposób ma to przebiegaç. Tematyka wychowania zdrowotnego przedszkolaków jest realizowana na wszystkich studiach przygotowujàcych nauczycieli do zawodu, dlatego nauczyciele doskonale orientujà si´ w tej problematyce.
19
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10.5.2. Wychowanie zdrowotne i kszta∏towanie sprawnoÊci
ruchowej dzieci. TreÊci kszta∏cenia oraz komentarze metodyczne22
UÊwiadomienie dzieciom niebezpieczeƒstw zagra˝ajàcych zdrowiu
i ˝yciu23
Na wielu filmach – kreskówkach – dzieci widzà bohatera, który po Êmiertelnym ciosie otrzàsa si´ i biegnie dalej, wskakuje do wody i nie tonie, bo potrafi p∏ynàç jak motorówka, rzuca si´ z okna, rozk∏ada r´ce do lotu i làduje
tam, gdzie chce itp. Starsze przedszkolaki mylà jeszcze Êwiat realny ze Êwiatem fikcji i o nieszcz´Êcie nietrudno.
DoroÊli rzadko albo wcale nie rozmawiajà z dzieçmi o tym, czym jest ˝ycie, jakie jest ono kruche i o tym, ˝e Êmierç jest nieodwracalna. Chcà zapewne zaoszcz´dziç im smutku. Trudno z takimi poglàdami dyskutowaç.
Lepiej uÊwiadomiç dzieciom w przedszkolu, ˝e muszà byç ostro˝ne i nie nara˝aç si´ na niebezpieczeƒstwa.
Pomóc w tym mo˝e niedokoƒczone opowiadanie O niedêwiadku ∏akomczuchu24. Dzieci siedzà wokó∏ nauczyciela, a on przedstawia im histori´
niedêwiadka – ∏akomczucha: Niedêwiadek wszed∏ na wysokie drzewo i znalaz∏
w dziupli miód. Poniewa˝ by∏ ∏akomczuchem, zapomnia∏ o tym, ˝e siedzàc
na drzewie, trzeba si´ mocno trzymaç. Wybiera∏ miód obydwiema ∏apkami. Sta∏o si´ nieszcz´Êcie – niedêwiadek spad∏ z wysokiego drzewa na ziemi´ i bardzo
si´ pot∏uk∏. Trzeba by∏o wezwaç leÊne pogotowie. Wiozà niedêwiadka na sygnale do szpitala na polanie. Lekarz, który zbada∏ niedêwiadka, powiedzia∏: „Oj,
bardzo z nim jest êle. Niedêwiadek mo˝e umrzeç...”.
Niedokoƒczone opowiadanie trzeba zakoƒczyç serià pytaƒ. Dzieci majà
dokoƒczyç histori´ niedêwiadka – ∏akomczucha. Jest to tak˝e okazja do rozmów o tym, jak kruche jest ˝ycie i ˝e Êmierç jest nieodwracalna.

22
TreÊci kszta∏cenia wyró˝niono pogrubionà czcionkà, a komentarze metodyczne – zielonym
paskiem.
23
Sà to tak wa˝ne sprawy, ˝e od nich trzeba zaczàç wychowanie zdrowotne dzieci, chocia˝
w programie zosta∏ wydzielony obszar Wychowanie dzieci do dba∏oÊci o bezpieczeƒstwo w∏asne
i innych.
24
To niedokoƒczone opowiadanie zaproponowa∏am wczeÊniej w komentarzu do has∏a w programie dla szeÊciolatków (E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, G. Grabowska, Program wychowania i kszta∏cenia oraz wspomagania rozwoju szeÊciolatków..., s. 27). Poniewa˝ opowiadanie to okaza∏o si´ wychowawczo skuteczne, sprawdzi∏am, czy mo˝na je z podobnym skutkiem realizowaç
z pi´ciolatkami. Z wypowiedzi pi´ciolatków koƒczàcych to opowiadanie wynika, ˝e sà ju˝ w stanie zrozumieç sens zagro˝enia i formu∏owaç w∏aÊciwe wnioski.
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Oto przyk∏adowe pytania, na które dzieci mogà odpowiadaç: Dlaczego
niedêwiadkowi przydarzy∏o si´ nieszcz´Êcie? Co si´ stanie z niedêwiadkiem, gdy
umrze? Jakie nieszcz´Êcia mogà si´ przydarzyç dzieciom, gdy sà nieostro˝ne...,
na ulicy..., w domu..., w przedszkolu..., nad wodà..., w lesie...? Co by si´ sta∏o,
gdyby ktoÊ roz∏o˝y∏ r´ce i próbowa∏ fruwaç? Co si´ mo˝e wydarzyç, gdy dziecko,
bujajàc si´ na huÊtawce, przestanie si´ trzymaç? Co si´ mo˝e staç, gdy ktoÊ kogoÊ uderzy mocno kijem? Rzuci w drugiego kamieniem? Ostre przedmioty sà niebezpieczne – co si´ mo˝e staç, gdy dziecko bawi si´ no˝yczkami?

1

2

3

Kszta∏towanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia: kiedy cz∏owiek jest zdrowy, a kiedy chory. Jak mo˝na sobie radziç podczas
choroby?
Okazjà do realizacji tego has∏a mo˝e byç epidemia grypy. Trzeba wówczas
zorganizowaç dzieciom zabaw´ tematycznà Grypa w przedszkolu25 w nast´pujàcy sposób:
– przed rozpocz´ciem zabawy nauczyciel posadzi∏ misie i lalki w rogu sali. W drugim koƒcu sali urzàdzi∏ przychodni´: poczekalni´ i gabinet lekarski
(przychodnia to dwie ∏aweczki, gabinet lekarski znajduje si´ za parawanem
– sà tam dwa krzes∏a, stolik, a na nim termometr i s∏uchawki lekarskie). Z boku, na stoliku le˝à kocyki;
– zabawa zaczyna si´ od wyjaÊnienia: Misie i lalki zachorowa∏y: majà kaszel,
katar, narzekajà na ból g∏owy. Wszystko wskazuje na to, ˝e w przedszkolu jest
grypa. Nauczyciel i dzieci postanawiajà: Trzeba leczyç chore misie i lalki;
– nauczyciel wskazuje dzieciom parawan i stwierdza: Tu, w gabinecie przyjmuje lekarz. Tu jest poczekalnia. Tu pacjenci cierpliwie czekajà, a˝ lekarz ich
przyjmie... Powiem wam, w jaki sposób b´dziemy opiekowaç si´ chorymi zabawkami. Ka˝de z was zajmuje si´ jednym chorym misiem lub lalkà. Dzieci biorà zabawki. Nast´pnie siadajà w poczekalni i cichutko rozmawiajà o tym, co dolega lalce lub misiowi, i zajmujà si´ chorymi:
– nauczyciel nak∏ada bia∏y kitel, zak∏ada s∏uchawki i udaje si´ za parawan,
przyjmuje chorych – kolejno zaprasza dzieci za parawan; zaproszone dziecko
siada z lalkà lub misiem na krzeÊle;
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Scenariusz zaj´ç do zabawy Grypa w przedszkolu znajduje si´ w cytowanej wczeÊniej ksià˝ce:
E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Dzieci´ca matematyka. Metodyka, scenariusze zaj´ç...,
s. 71–74. Z zebranych doÊwiadczeƒ wynika, ˝e zabawa jest równie atrakcyjna dla pi´ciolatków, jak
i dla czterolatków, tyle tylko, ˝e starsze dzieci realizujà jà w bogatszej formule: wi´cej detali i dojrzalsze rozmowy. Zabawa Grypa w przedszkolu Êwietnie nadaje si´ do realizacji w grupach dzieci
o zró˝nicowanych mo˝liwoÊciach poznawczych i wykonawczych, z powodzeniem biorà w niej
udzia∏ zarówno trzylatki, jak i starsze przedszkolaki.
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– nauczyciel – lekarz pyta, jak si´ dziecko nazywa i z jakim problemem
przychodzi; nast´pnie rozmawiajà o tym, co dolega lalce lub misiowi, czy goràczkuje. Bada chorà zabawk´ i zaleca leczenie;
– na koniec dziecko dzi´kuje za porad´, zabiera chorà zabawk´ i wychodzi.
Zakoƒczenie zabawy: dzieci znajdujà dla chorych zabawek ciche miejsce
i okrywajà je kocykami. Po zabawie dzieci siadajà na dywanie przed lekarzem
i rozmawiajà o tym, jak si´ zachowaç, gdy ktoÊ zachoruje, i co nale˝y zrobiç, aby
szybko wyzdrowia∏. Grypa nie trwa d∏ugo, zapewne jutro zabawki b´dà zdrowe.
Dà˝enie do zmiany nawyków ˝ywieniowych dzieci
Warto zadbaç, aby dzieci przynajmniej w przedszkolu jad∏y owoce i warzywa. Problem w tym, jak sk∏oniç je do jedzenia jab∏ek, chrupania marchewek itp. Oto kilka wypróbowanych sposobów:
– zagadki: Co to jest? Na tacy sà jab∏ka, marchewki i gruszki pokrojone
w plasterki, wszystko nakrywa si´ serwetkà. Dzieci zamykajà oczy, biorà
po plasterku i majà odgadnàç, czy jedzà jab∏ko, czy marchewk´, czy gruszk´;
– konkurs: Kto zje wi´cej plasterków? Jest to kontynuacja poprzedniej zabawy. Na osobnych talerzach sà pokrojone jab∏ka, gruszki, Êliwki, marchewki
itp. Mo˝na zorganizowaç tyle konkursów, ile jest talerzy;
– zabawa: Co lubi jeÊç twój miÊ? Ka˝de dziecko trzyma misia i ma zas∏oni´te oczy. Nauczyciel ma na tacy pokrojone ró˝ne owoce i warzywa. Podchodzi kolejno do dzieci i ka˝de dostaje kawa∏ek do zjedzenia. Dziecko ma odgadnàç po smaku, co lubi jego miÊ.
Podobnych zabaw mo˝na wymyÊliç wi´cej. Chodzi o to, aby dzieci spróbowa∏y, jak smakujà owoce i warzywa. Nie b´dà si´ wówczas tak broniç
przed jedzeniem tego, co zdrowe.
Zapewne dzieci wiejskie nie majà takich oporów. Warto im tak˝e zorganizowaç opisane wczeÊniej zabawy. Chodzi przecie˝ tak˝e o rozpoznawanie
smaków i nazywanie ich.
Dba∏oÊç o zdrowie oraz sprawnoÊç ruchowà dzieci przez systematyczne organizowanie çwiczeƒ gimnastycznych i zabaw ruchowych 26
Dla starszych przedszkolaków trzeba systematycznie organizowaç najpierw çwiczenia poranne, potem gimnastyczne i zabawy (jest ich kilka typów)

Nauczyciele przedszkola znajà zasady i metodyk´ wychowania fizycznego. Dla przypomnienia podaj´, ˝e zestawy çwiczeƒ i zabaw ruchowych z dzieçmi podajà: K. Wlaênik, Wychowanie
fizyczne w przedszkolu (WSiP, Warszawa 1972 i wydania póêniejsze) oraz A. Kalinowski, op. cit.
26
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z ró˝nymi elementami ruchu. Ponadto nale˝y organizowaç plàsy przy muzyce z elementami taƒca, gdy˝ sprzyja to elegancji ruchów i kszta∏towaniu ∏adnej sylwetki.
Zwracam uwag´, ˝e tego rodzaju zaj´cia muszà byç prowadzone profesjonalnie, je˝eli majà przyczyniç si´ do zdrowia dzieci, i dlatego warto skorzystaç ze sprawdzonych wzorców.

1

2

Dba∏oÊç o zdrowie oraz sprawnoÊç ruchowà przez gry i zabawy sportowe w ró˝nych porach roku
W trosce o wychowanie zdrowotne dzieci trzeba zachowaç korzystne proporcje mi´dzy aktywnoÊcià ruchowà a zaj´ciami dydaktycznymi w sali zabaw. Jest
to wa˝ne, gdy˝ rodzice przywiàzujà obecnie mniejszà wag´ do rozwijania t´˝yzny fizycznej swoich dzieci. Ponadto dzieci wychowujàce si´ w miastach zbyt ma∏o czasu przebywajà na powietrzu. Starsze przedszkolaki ka˝dego dnia powinny
byç na powietrzu, bez wzgl´du na pogod´. Im d∏u˝ej, tym lepiej.
Deszcz nie mo˝e byç przeszkodà, bo mo˝na zgromadziç w przedszkolu odpowiednià liczb´ peleryn i kaloszy27. Mroêna pogoda tak˝e nie powinna sprawiaç
k∏opotu, trzeba tylko zadbaç o ciep∏e okrycia i zorganizowaç dobrà zabaw´ z intensywnym ruchem. W upalny dzieƒ dobrze jest organizowaç dzieciom zaj´cia
w ogrodzie, ale trzeba zadbaç o nakrycie g∏ów. Chodzi przecie˝ tak˝e o hartowanie dzieci.
Nie trzeba t∏umaczyç, ˝e repertuar gier i zabaw sportowych zale˝y od pogody i pory roku. Wa˝ne, ˝eby wszystko by∏o dobrze zorganizowane i przemyÊlane. Dzieci mogà si´ przezi´biç w dwóch przypadkach: gdy sà ma∏o aktywne lub gdy zbyt intensywnie biegajà i spocà si´. Oto kilka propozycji
zabaw i gier sportowych:
– olimpiady w przedszkolu: mo˝e ich byç kilka, w ka˝dej porze roku
po jednej (mo˝na je zorganizowaç wed∏ug scenariusza Potrafi´ pomóc
przy mierzeniu trasy wyÊcigu, d∏ugoÊci skoków do piaskownicy i d∏ugoÊci
rzutu woreczkiem. Zawody sportowe28);
– konkursy ró˝nego typu, np. celowanie kulami Êniegowymi, zbieranie
kasztanów w parku (kto zbierze najwi´cej), wyÊcigi, np. bieganie w workach,
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Tak by∏o w przedszkolach niemieckich, w których mnie przyjmowano. Stosowano ró˝ne
rozwiàzania; kupowano peleryny hurtem (bo taniej) albo rodzice przynosili je z domu i zostawiali
w przedszkolu. Zestaw – peleryna i kalosze – wybawià te˝ z k∏opotu, gdy trzeba odebraç dziecko
z przedszkola przy kapryÊnej pogodzie.
28
E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Dzieci´ca matematyka. Metodyka i scenariusze zaj´ç...,
s. 185–186.
27
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pokonywanie torów przeszkód (ró˝ne utrudnienia), zabawy zr´cznoÊciowe
ró˝nego typu (z pi∏kà, z kó∏kiem od sersa itp.);
– zabawy w berka, w chowanego, w zbijaka itp.
Dba∏oÊç o zdrowie oraz sprawnoÊç ruchowà – spacery i wycieczki
Spacery starszych przedszkolaków nie mogà byç zbyt d∏ugie, gdy˝ dzieci
m´czy monotonny ruch; wystarczy oko∏o 20 minut w jednà stron´ i tyle samo z powrotem. Wa˝ne jest zadbanie o bezpieczeƒstwo dzieci, dlatego inaczej planuje si´ spacery dzieci w mieÊcie, je˝eli trzeba iÊç ruchliwymi ulicami,
inaczej na wsi, gdy dzieci w´drujà drogà mi´dzy polami.
Dzieci muszà rozumieç, gdzie idà i po co, wówczas nie marudzà. Nieskuteczne jest informowanie dzieci przed spacerem, na co majà zwróciç uwag´, bo
i tak nie b´dà o tym pami´taç. W trakcie spaceru trzeba przystanàç, skupiç dzieci wokó∏ siebie, wskazaç to, co majà zauwa˝yç, i nie wyg∏aszaç pogadanek.
Po powrocie potrzebna jest rozmowa o tym, co widzia∏y i co je zainteresowa∏o. Wówczas mo˝na wyjaÊniç im wiele wa˝nych spraw. Warto pami´taç,
˝e dzieci wypowiadajà si´ przez dzia∏alnoÊç plastycznà, niech wi´c na przyk∏ad narysujà to, co zapad∏o im w pami´ç.
Wycieczki muszà byç jeszcze staranniej zaplanowane, bo takie wyprawy trwajà d∏u˝ej i majà ambitniejsze cele wychowawcze i edukacyjne.
W planowaniu majà braç udzia∏ dzieci, oczywiÊcie stosownie do ich mo˝liwoÊci. Dotyczy to celu wycieczki – gdzie si´ wybierajà, w jaki sposób tam
dotrà, np. pojadà autobusem, kiedy rozpocznie si´ wycieczka i kiedy z niej
wrócà, co majà zabraç ze sobà itp.
Inne elementy planowania sà udzia∏em doros∏ych; korzyÊci edukacyjne
i wychowawcze, precyzyjna organizacja, kwestie finansowe i ˝ywieniowe
i najwa˝niejsze – zapewnienie bezpieczeƒstwa wszystkim dzieciom. Po powrocie wa˝ne jest edukacyjne spo˝ytkowanie dzieci´cych doÊwiadczeƒ
i tych dobrych, i tych wychowawczo k∏opotliwych.

10.5.3. Co dzieci powinny wiedzieç o poszanowaniu zdrowia?
O tym, jak sprawny ruchowo ma byç starszy przedszkolak
Je˝eli nauczyciel zrealizowa∏ wszystkie has∏a sk∏adajàce si´ na ten zakres wychowania, na pewno przyczyni∏ si´ do tego, ˝e dzieci b´dà lepiej orientowa∏y si´
w tym, ˝e:
˝ycie jest kruche i ˝e nale˝y je chroniç przed zagro˝eniami;
choroby sà groêne, trzeba si´ leczyç i nie grymasiç;
trzeba przestrzegaç higieny.
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Ponadto dzieci sprawniejsze ruchowo b´dà si´ odznaczaç lepszà koordynacjà
ruchowà, nie mówiàc ju˝ o pi´kniejszej sylwetce. Zapewne b´dà bardziej zahartowane, je˝eli pomogà w tym rodzice. Nie da si´ tak˝e przeceniç efektów zdrowotnych zabaw i gier sportowych na powietrzu. Dzieci b´dà si´ tak˝e màdrzej
zachowywaç w trakcie spacerów i wycieczek. Byç mo˝e cz´Êciej si´gnà po owoce i warzywa.
Takich efektów wychowawczych i edukacyjnych nie trzeba ani mierzyç
(na przyk∏ad testem), ani te˝ kontrolowaç, odpytujàc dzieci. Wychowanie
zdrowotne – jak wiele nast´pnych obszarów dzia∏alnoÊci wychowawczej
i edukacyjnej – b´dzie kontynuowane w dalszej edukacji, dlatego nie trzeba
robiç problemu, gdy któreÊ dziecko wypadnie nieco gorzej w tym obszarze.
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10.6. Kszta∏towanie umiej´tnoÊci
samoobs∏ugowych dzieci oraz wdra˝anie
do utrzymywania porzàdku
10.6.1. Jak dzieci uczà si´ czynnoÊci samoobs∏ugowych?
W jaki sposób mo˝na wdra˝aç dzieci do utrzymywania porzàdku
wokó∏ siebie? Jak wspó∏pracowaç z rodzicami w tym zakresie?
Warunkiem usamodzielnienia si´ dziecka jest jego zaradnoÊç w ró˝nych sytuacjach, a wi´c tak˝e umiej´tnoÊç wykonywania pewnych czynnoÊci – g∏ównie samoobs∏ugowych – bez pomocy doros∏ych. Wa˝nà rol´ odgrywa tu w∏asne Ja,
szczególnie w zakresie samokontroli, rosnàca sprawnoÊç dziecka oraz wychowawcze oddzia∏ywanie doros∏ych.
Z tego, co przedstawi∏am w rozdziale piàtym, wynika, ˝e ju˝ m∏odsze
przedszkolaki sporo potrafià, a w czwartym i piàtym roku ˝ycia doskonalà swoje umiej´tnoÊci samoobs∏ugowe. Wiele tu jednak zale˝y od tego:
– na ile doroÊli pozwalajà dziecku na samodzielne, choç niezdarne, wykonywanie czynnoÊci samoobs∏ugowych;
– w jakim stopniu dziecko jest zach´cane do radzenia sobie w sytuacjach ˝yciowych i czy doroÊli okazujà radoÊç, gdy dziecko upora si´ samo z wykonaniem
czynnoÊci samoobs∏ugowych.
Kszta∏towanie umiej´tnoÊci samoobs∏ugowych i doprowadzenie ich do nawyku dbania o siebie i o otoczenie, niestety, trwa d∏ugo. Dlatego od poczàtku pobytu dzieci w przedszkolu trzeba koniecznie rozeznaç si´ w tym, co one potrafià, aby ustaliç, które dzieci wymagajà szczególnej opieki wychowawczej. Okazji
ku temu jest wiele, na przyk∏ad:
– gdy dzieci przychodzà do przedszkola, nale˝y zaobserwowaç, które potrafià si´ samodzielnie rozebraç i u∏o˝yç swoje ubrania w wyznaczonych miejscach,
a które korzystajà z pomocy doros∏ych i w jakim stopniu;
– w sali zabaw, gdy po skoƒczonych zaj´ciach dzieci porzàdkujà miejsce, nale˝y zobaczyç, które dzieci odk∏adajà rzeczy na swoje miejsce;
– w trakcie przygotowania si´ do wyjÊcia na spacer trzeba skontrolowaç, czy
dzieci potrafià w miar´ samodzielnie si´ ubraç, a po powrocie – rozebraç si´.
Na podstawie takich i podobnych obserwacji mo˝na zorientowaç si´, które
dzieci s∏abo radzà sobie w opisanych sytuacjach. W tej materii konieczna jest wspó∏praca z rodzicami oraz indywidualne zaj´cia, podczas których dziecko nauczy si´ samoobs∏ugi. Najwa˝niejsze jest ukszta∏towanie nast´pujàcych nawyków:
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Nawyk pomagania innym

1

2

3

4

5

Dobrze wychowane dziecko ma byç us∏u˝ne i ch´tne do pomocy. Pomaganie innym le˝y w naturze dzieci. Szkoda tylko, ˝e w wielu rodzinach nie podtrzymuje si´ tej naturalnej sk∏onnoÊci. Bywa nawet gorzej – dzieci cz´sto obserwujà z∏e wzorce: starsze rodzeƒstwo i doroÊli, zamiast Êpieszyç z pomocà,
odwracajà si´ od potrzebujàcego.
W przedszkolu jest wiele okazji do rozwini´cia naturalnej sk∏onnoÊci dzieci
do pomagania innym. Wystarczy skojarzyç pomaganie innym z przyjemnymi prze˝yciami, okazywaç radoÊç – nawet przesadnie – gdy dziecko stara si´ pomóc, tak˝e
wtedy, gdy czyni to niezdarnie. Nale˝y te˝ w obecnoÊci innych g∏oÊno opowiadaç
o tym, co dziecko dobrego zrobi∏o. ¸atwiej jest wtedy dzieciom zrozumieç, ˝e niesienie pomocy innym jest powinnoÊcià i ˝e mo˝na byç dumnym, je˝eli tak si´ postàpi. Wielce pomocne sà wzorce zachowaƒ altruistycznych przedstawiane w baÊniach,
bajkach i opowiadaniach oraz wyst´pujàce w repertuarze teatrzyków dla dzieci.

6

Nawyk dba∏oÊci o to, aby rzeczy by∏y na swoim miejscu
7
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Starszy przedszkolak powinien ju˝ umieç dostrzec ∏ad wokó∏ siebie i cieszyç
si´ z niego. Mo˝na wi´c przystàpiç do kszta∏towania nawyku dba∏oÊci o porzàdek. Wymaga to jednak sporego wysi∏ku ze strony doros∏ego. Trzeba zaczàç
od wspólnego sprzàtania:
– pokazaç dziecku rozrzucone przedmioty i stwierdziç: Ale tu ba∏agan, musimy posprzàtaç. Pomó˝ mi, b´dzie szybciej;
– pokazywaç dziecku, co i gdzie trzeba po∏o˝yç;
– razem z dzieckiem sprzàtaç i podpowiadaç mu, co ma robiç;
– okazywaç radoÊç, gdy uda mu si´ coÊ sensownie wykonaç;
– nie karciç i wstrzymywaç si´ od ciàg∏ego poprawiania.
Na koniec nale˝y wspólnie obejrzeç posprzàtane miejsce i podkreÊliç, jak mi∏o jest teraz w mieszkaniu. Nie wolno tak˝e zapomnieç powiedzieç o szczególnych zas∏ugach ma∏ego pomocnika. Niedopuszczalne jest wyr´czanie dzieci
w pracach porzàdkowych nawet wówczas, gdy doros∏emu si´ Êpieszy. Dotyczy
to zarówno sytuacji domowych, jak i przedszkolnych.

14

Nawyk poszanowania czyjegoÊ wysi∏ku

15

Dotyczy to zwyczajnych i codziennych spraw. Starszy przedszkolak musi wiedzieç, ˝e:
– nale˝y wytrzeç buty, bo si´ nabrudzi i trzeba b´dzie umyç pod∏og´;

16
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– zamyka si´ drzwi, bo mo˝e byç katastrofa, a otwarte drzwi przeszkadzajà
innym;
– nie mo˝na rozrzucaç przedmiotów, bo robi si´ ba∏agan i póêniej trzeba
sprzàtaç itd.
Starszy przedszkolak znakomicie zrozumie sens takich spo∏ecznych umów,
gdy sam doÊwiadczy niedogodnoÊci ich przestrzegania. Jednak nie wystarczà tu
nawet najlepiej prowadzone pogadanki, pi´knie opowiadane baÊnie i historyjki.
W sytuacjach codziennych trzeba dzieciom systematycznie zwracaç uwag´,
przypominaç, co majà zrobiç, a potem nie szcz´dziç pochwa∏. Potrzebna jest
te˝ wspó∏praca z domem rodzinnym dziecka. DoroÊli muszà wykorzystywaç
bodaj ka˝dà sytuacj´ do uÊwiadamiania dziecku koniecznoÊci poszanowania
czyjeÊ pracy.
Nawyk samodzielnego rozbierania i ubierania si´
Od stopnia opanowania tych czynnoÊci zale˝y samodzielnoÊç dziecka. Starszy
przedszkolak mo˝e mieç k∏opoty z rozró˝nianiem przodu i ty∏u przy nak∏adaniu
bluzy, koszulki, kurtki, rajstop itp. Bywa, ˝e jest mu oboj´tne, na którà nog´ zak∏ada but. Wie, ˝e nogi trzeba w∏o˝yç w nogawki, ale myli mu si´ przód z ty∏em
i cz´sto obie nogi wk∏ada do jednej nogawki. Warto wi´c wprowadziç u∏atwienia i oznaczyç:
– przód spodni, koszulki i rajstop, naszywajàc kó∏eczko, kokardk´ itp.;
– buty po wewn´trznej stronie tak, aby dziecko na pod∏odze mog∏o z∏o˝yç
w par´ lewy i prawy but, a potem za∏o˝yç je.
To jednak nie wystarczy. Trzeba jeszcze nauczyç dzieci kolejnych czynnoÊci nak∏adania (i zdejmowania) osobno ka˝dej sztuki garderoby1: osobno koszulka, osobno
majtki itd. Dotyczy to tak˝e kolejnoÊci nak∏adania (zdejmowania) cz´Êci garderoby:
˝eby dzieci nie nak∏ada∏y najpierw butów, a potem spodni. Niby proste, ale wystarczy obserwowaç, jak trudno dzieciom ubraç si´, a potem rozebraç i zrozumieç, jak
z∏o˝one sà to umiej´tnoÊci. Nie trzeba ich wi´c komplikowaç kupowaniem dzieciom
ubraƒ o skomplikowanych zapi´ciach. Warto uÊwiadomiç to rodzicom.
Rozmawiajàc z dyrektorami i nauczycielami z ró˝nych przedszkoli, zebra∏am
pomys∏y w zakresie kszta∏towania czynnoÊci samoobs∏ugowych. Zapisujàc dziec1

J. Carr (op. cit., s. 103–119) proponuje nauk´ ubierania i rozbierania si´ podzieliç na etapy
(z∏o˝one czynnoÊci rozdzielaç na proste) i ∏àczyç je „od koƒca”. Rady majà postaç szczegó∏owych
przepisów z rozbiciem na czynnoÊci doros∏ego i czynnoÊci dziecka. Dotyczà one: wk∏adania
majtek, zdejmowania i wk∏adania bluzy, sukienki, skarpetek, nauki zawiàzywania sznurowade∏,
wiàzania kokardki, zapinania na zamek b∏yskawiczny i zapinania guzików.
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ko do przedszkola, rodzice obawiajà si´ k∏opotów z przystosowaniem. Martwià
si´, czy dziecko da sobie rad´ w nowej i trudnej sytuacji, dlatego ch´tnie przychodzà (na przyk∏ad w maju) na pierwsze spotkanie dotyczàce tych wa˝nych
spraw. Nale˝y wówczas omówiç szczegó∏owo te kwestie2. Przez trzy miesiàce
rodzice mogà wiele zmieniç na lepsze. JeÊli dobrze wykorzystajà ten czas, dzieci przychodzàce do przedszkola b´dà zapewne bardziej samodzielne. Nauczycielowi b´dzie troch´ ∏atwiej. Niemniej jednak o kszta∏towanie czynnoÊci samoobs∏ugowych b´dzie musia∏ dbaç przez pierwszy rok pobytu dzieci
w przedszkolu, a czasami jeszcze d∏u˝ej.
Kszta∏towanie czynnoÊci samoobs∏ugowych rozpoczyna si´ wczeÊnie i trwa
wiele lat. Im szybciej dziecko je opanuje, tym lepiej dla niego, dla rodziców
i dla innych ludzi, z którymi si´ styka. Je˝eli uda si´ doros∏emu ukszta∏towaç te
wa˝ne czynnoÊci tak, aby przesz∏y one w nawyk, to b´dà one trwa∏e, do koƒca ˝ycia.

10.6.2. Umiej´tnoÊci samoobs∏ugowe oraz utrzymywanie
porzàdku. TreÊci kszta∏cenia oraz komentarze metodyczne3

7

Kszta∏towanie umiej´tnoÊci samodzielnego ubierania i rozbierania si´
W celu kszta∏towania umiej´tnoÊci samodzielnego ubierania si´ i rozbierania trzeba:
– zorganizowaç spotkanie z rodzicami póênà wiosnà: a) zapoznaç ich
z wykazem czynnoÊci samoobs∏ugowych, które powinno opanowaç dziecko,
przychodzàc do przedszkola, b) przekonaç, jak wa˝ne dla rozwoju dziecka
jest opanowanie tych umiej´tnoÊci, c) pokazaç skuteczne sposoby kszta∏towania czynnoÊci samoobs∏ugowych u dzieci, d) powiedzieç, w jakich publikacjach znajdà potrzebne wiadomoÊci;
– rozeznaç si´ w tym, co dzieci potrafià, aby ustaliç, które wymagajà
szczególnych zabiegów wychowawczych. Nale˝y wi´c obserwowaç dzieci:
a) gdy przychodzà do przedszkola: które potrafià si´ w miar´ samodzielnie
rozebraç i u∏o˝yç swoje ubrania w wyznaczonych miejscach i w jakim stopniu
korzystajà z pomocy doros∏ych, b) w sali zabaw, gdy po skoƒczonych zaj´ciach porzàdkujà miejsce: w jakim stopniu sà sk∏onne odk∏adaç rzeczy
na miejsce, c) w trakcie przygotowania si´ do wyjÊcia na spacer: czy potrafià
w miar´ samodzielnie si´ ubraç, a po powrocie rozebraç. Na podstawie ta-

8

9

10

11

12

13

14

15
Szczegó∏owe informacje na ten temat znajdujà si´ w nast´pnym podrozdziale.
TreÊci kszta∏cenia wyró˝niono pogrubionà czcionkà, a komentarze metodyczne – zielonym
paskiem.
2
3
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kich i podobnych obserwacji mo˝na si´ zorientowaç, które dzieci s∏abo sobie
radzà w opisanych sytuacjach;
– dzieci, które s∏abo radzà sobie z czynnoÊciami samoobs∏ugowymi, trzeba objàç indywidualnà opiekà i uczyç ka˝dej czynnoÊci osobno. Konieczna jest
tu wspó∏praca z rodzicami.
Wyrabianie u dzieci nawyku dba∏oÊci o rzeczy i ubrania
Niestety, wi´kszoÊç starszych przedszkolaków nie szanuje swoich rzeczy
i nie ma nawyku odk∏adania ich na miejsce. Dlatego trzeba dok∏adnie wyjaÊniç
dzieciom, gdzie majà k∏aÊç swoje ubrania i w jaki sposób majà to robiç (nale˝y o tym tak˝e powiedzieç rodzicom, wszak przyprowadzajàc dzieci, pomagajà im zdejmowaç ubrania) i wymagaç od dzieci coraz sprawniejszego ubierania i rozbierania si´.
Problemem jest ubieranie si´ przed wyjÊciem do ogrodu i na spacer. Mo˝na wprowadziç na przyk∏ad takie usprawnienie organizacyjne – oprócz dy˝urnych nauczyciel wyznacza kilkoro dzieci odpowiedzialnych za sprawne ubieranie i rozbieranie si´. Na poczàtku sà to dzieci, które ju˝ opanowa∏y te
umiej´tnoÊci. Pomagajà one przedszkolakom, które gorzej sobie radzà, i starajà si´ dopilnowaç porzàdku w szatni. Potem takà rol´ odgrywajà kolejno
pozosta∏e dzieci, nawet te, które jeszcze same z trudem rozbierajà i ubierajà
si´. Z doÊwiadczeƒ wynika, ˝e tego rodzaju zadania motywujà dzieci do lepszego opanowania tych czynnoÊci.
Sprawdza si´ te˝ wychowawczo taka sytuacja: a) po powrocie z ogrodu
dzieci rozbierajà si´ i zawsze któreÊ dziecko – czasem kilkoro – pozostawi
na pod∏odze szalik, buciki, r´kawiczki itp., b) trzeba poleciç dzieciom, aby usiad∏y na ∏aweczkach, c) podnosiç kolejno le˝àce na pod∏odze rzeczy i stwierdzaç:
To nie jest nikomu potrzebne, le˝a∏o na pod∏odze. Mo˝na to wyrzuciç, d) z pe∏nà
powagà, nie zwa˝ajàc na protesty dzieci, wrzuciç rzeczy do skrzyni rzeczy znalezionych. R´cz´, ˝e nast´pnym razem nie b´dzie ju˝ rozrzuconych ubraƒ.
Kszta∏towanie nawyku sprzàtania po sobie i pomagania innym
w utrzymywaniu porzàdku
Sà to dwa wa˝ne zadania wychowawcze: sprzàtanie po sobie i utrzymywanie porzàdku na wspólnym terytorium. Trzeba zaczàç od kszta∏towania nawyku sprzàtania po sobie4. Dobrze jest zawrzeç z dzieçmi umow´ W przedJest to kontynuacja zadaƒ wychowawczych w obszarze Kszta∏towanie u dzieci ˝yczliwoÊci
do ludzi oraz wa˝nych umiej´tnoÊci spo∏ecznych: porozumiewanie si´ z doros∏ymi oraz innymi dzieçmi,
zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
4

163

Rozdzia∏ 10.6. K s z t a ∏ t o w a n i e u m i e j ´ t n o Ê c i s a m o o b s ∏ u g o w y c h d z i e c i . . .

szkolu wszystkie rzeczy odk∏adamy na swoje miejsce5. Potem trzeba t´
umow´ egzekwowaç, a˝ sprzàtanie po sobie stanie si´ nawykiem.
Natomiast wdra˝ajàc dzieci do Êwiadomego sprzàtania (porzàdkowania),
trzeba zwróciç uwag´ na to, aby:
– Êwiadomie podj´∏y decyzj´: jest ba∏agan, trzeba posprzàtaç;
– wspólnie z nauczycielem: a) zaplanowa∏y czynnoÊci – Trzeba zrobiç to
i to, b) ustali∏y, co gdzie ma byç – Bo tak jest wygodnie i ∏adnie;
– posprzàta∏y, a potem dostrzeg∏y korzystne zmiany i ucieszy∏y si´ z efektu sprzàtania.
W taki sposób trzeba organizowaç generalne porzàdki (wielkie sprzàtanie)
co najmniej dwa razy w roku.
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4

Kszta∏towanie odpowiedzialnoÊci za porzàdek w przedszkolu, ogrodzie, w najbli˝szym otoczeniu
Mo˝na zajàç si´ tym przy okazji jesiennego sprzàtania, wiosennych porzàdków i akcji typu „Sprzàtanie Êwiata”. Trzeba zadbaç o to, aby dzieci:
– Êwiadomie podejmowa∏y decyzj´: Dooko∏a naszego przedszkola ma byç
czysto, zastanówmy si´, co trzeba zrobiç i zróbmy to;
– starannie zaplanowa∏y wielkie sprzàtanie: przydzieli∏y zadania, przygotowa∏y narz´dzia itp.;
– posprzàta∏y zgodnie z planem.
Wa˝ne jest to, aby dzieci dozna∏y satysfakcji z wykonanej pracy. Dlatego
na przyk∏ad dyrektor przedszkola ma obdarzyç dzieci uwagà, doceniç ich wysi∏ek i pochwaliç.
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10.6.3. Jakimi kompetencjami w zakresie samoobs∏ugi
i utrzymywania porzàdku ma dysponowaç starszy przedszkolak?
Je˝eli ju˝ nied∏ugo starszy przedszkolak – pi´ciolatek – zacznie edukacj´
w klasie zerowej, to b´dzie si´ od niego wi´cej wymagaç. ˚eby dobrze mu si´
wiod∏o, starszy przedszkolak musi:
umieç samodzielnie i sprawnie ubieraç si´ i rozbieraç – przecie˝ nauczycielowi b´dzie trudno pomóc wszystkim dzieciom ubraç si´ lub przebraç w strój
gimnastyczny;
5

15

16

O tym, jak skuteczna mo˝e byç taka umowa i jej respektowanie, Êwiadczy nast´pujàce wydarzenie: Pewnego dnia mama pi´ciolatka poprosi∏a, aby nieco zmieniç umow´ W przedszkolu
wszystkie rzeczy odk∏adamy na swoje miejsce na takà W przedszkolu i w domu wszystkie
rzeczy odk∏adamy na swoje miejsce. Potem wyjaÊni∏a, ˝e dziecko w domu nie chce po sobie
sprzàtaç, t∏umaczàc: Tylko w przedszkolu trzeba odk∏adaç rzeczy na miejsce. Pani tak napisa∏a.
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dbaç o osobiste rzeczy – nie niszczyç ich i nie gubiç;
nie Êmieciç i nie ba∏aganiç w domu, na podwórku, w szkole.
Takie majà byç efekty wychowawcze przedszkola. Zale˝à one od wielu czynników i jest naturalne, ˝e jedne dzieci potrafià wi´cej, inne mniej. Nie trzeba
wi´c robiç problemu, je˝eli któreÊ dziecko s∏abiej radzi sobie z samoobs∏ugà.
Nale˝y te˝ pami´taç, ˝e ucz´szczanie do przedszkola jest jedynie etapem na d∏ugiej drodze edukacyjnej. To, w jakim stopniu wymienione umiej´tnoÊci b´dà
trwa∏e, b´dzie zale˝eç od rodziców i nauczycieli w szkole.
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10.7. Wdra˝anie dzieci do dba∏oÊci o bezpieczeƒstwo
w∏asne oraz innych
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10.7.1. Na jakie niebezpieczeƒstwa jest nara˝one dziecko?
O realnych mo˝liwoÊciach wdra˝ania dzieci do dba∏oÊci
o bezpieczeƒstwo w∏asne i innych. Jak wspó∏pracowaç
z rodzicami w zakresie chronienia dzieci
przed niebezpieczeƒstwami?
W programach wychowania przedszkolnego treÊci kszta∏cenia w zakresie dba∏oÊci o bezpieczeƒstwo dzieci koncentrujà si´ wokó∏ umiej´tnoÊci bezpiecznego poruszania si´ po drogach, uÊwiadamiania im niebezpieczeƒstw, które mogà groziç w êle
wybranym miejscu do zabawy (w lesie, nad stawem itp.), zagro˝eƒ ze strony dzikich
zwierzàt itp. Jest to jednak zbyt wàskie uj´cie problemu bezpieczeƒstwa dzieci.
Od wielu lat nasilajà si´ bowiem zagro˝enia ze strony doros∏ych. W telewizji
i w prasie cz´sto pojawiajà si´ komunikaty o wykorzystywaniu dzieci´cej ufnoÊci
i naiwnoÊci:
– dla zaspokojenia dewiacyjnych potrzeb seksualnych, co koƒczy si´ najcz´Êciej Êmiercià maltretowanego dziecka;
– w celu wejÊcia do mieszkania pod nieobecnoÊç doros∏ych i dokonania
rabunku;
– ˝eby uprowadziç dziecko dla okupu.
Rodzice wiedzà o tym i dlatego nie pozwalajà, aby dzieci otwiera∏y drzwi obcym oraz bra∏y od nieznajomych cukierki. Niestety, rzadko uczà dzieci, ˝e doros∏y,
którego nie znajà, mo˝e stanowiç tak˝e inne zagro˝enie. Dzieci sà zbyt ufne i s∏abo wychwytujà sygna∏y gro˝àcego im niebezpieczeƒstwa ze strony ludzi, dlatego
warto rozszerzyç cele i treÊci wychowania przedszkolnego o cz´ste przejawy zagro˝eƒ spo∏ecznych.
Nie chodzi tu o kszta∏towanie u dzieci nieufnej postawy wobec doros∏ych. Celem jest uczenie dzieci rozpoznawania niebezpieczeƒstwa gro˝àcego im ze strony
innych ludzi. Jest to trudne merytorycznie1 i metodycznie. Do realizacji tego zakre-

1
Niewiele ukaza∏o si´ dotàd publikacji o tym, jak ustrzec dziecko przed wypadkami w domu
i na ulicy, przed porwaniem i molestowaniem seksualnym itp. Do nielicznych nale˝y publikacja
L.R. Mizelii, Jak ustrzec swoje dziecko?... przed wypadkami w domu i na ulicy, porwaniem, gwa∏tem, molestowaniem seksualnym, utoni´ciem, pogryzieniem przez psa, niebezpiecznymi zabawkami, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1996. Ksià˝ka ta dotyczy realiów amerykaƒskich, jednak˝e zawiera
wiele informacji, które sprawdzajà si´ tak˝e w rzeczywistoÊci polskiej.
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su wychowania nie nadaje si´ bowiem ani pogadanka, ani film. Nie mo˝na te˝ realizowaç tych treÊci okolicznoÊciowo, gdy wydarzy si´ coÊ groênego, poniewa˝
wtedy jest ju˝ za póêno.
Trudno tak˝e ustaliç w∏aÊciwe proporcje; z jednej strony, zale˝y nam
na kszta∏towaniu u dzieci otwartej postawy wobec innych, z drugiej zaÊ – nadmierna otwartoÊç i ufnoÊç mo˝e byç dla dziecka groêna i obróciç si´ przeciw niemu. Poza tym dziecko przebywa w przedszkolu tylko cz´Êç dnia i jest stale
pod czujnà opiekà personelu przedszkola: w sali zabaw, w ogrodzie, na spacerze
itd. Dba si´ tak˝e o to, aby z przedszkola odbierali je tylko rodzice (lub osoby
przez nich upowa˝nione).
W zakresie chronienia dzieci przed zagro˝eniami spo∏ecznymi trzeba wi´c
wspó∏pracowaç z rodzicami nawet wówczas, gdy specjalnie si´ tym nie interesujà. Radz´ zaprosiç na zebranie rodziców psychologa, który zajmuje si´ takimi sprawami, np. psychologa pracujàcego w policji lub psychologa, który przeprowadza rozmowy z poszkodowanymi dzieçmi na potrzeby sàdu. Niech
rodzice dowiedzà si´ od specjalisty o specyfice takich zagro˝eƒ i sposobach ich
unikania.
Zakres kszta∏towania dba∏oÊci o bezpieczeƒstwo w∏asne i innych w Programie
dla starszych przedszkolaków obejmuje tak˝e nauk´ bezpiecznego poruszania si´
na drogach oraz uÊwiadamianie dzieciom:
– jakie przedmioty i urzàdzenia mogà byç niebezpieczne, je˝eli jest si´ nieuwa˝nym i ma∏o roztropnym: a) meble – mogà si´ wywróciç, b) urzàdzenia elektryczne – sà niebezpieczne, gdy êle si´ ich u˝ywa, c) leki – mogà zaszkodziç i dlatego
podajà je tylko rodzice, d) Êrodki czystoÊci i ochrony roÊlin – trzeba umieç je stosowaç itp.
– zagro˝eƒ ze strony zwierzàt: które i w jakich sytuacjach sà niebezpieczne,
zwierz´ta te˝ chorujà – jak wówczas trzeba si´ zachowywaç itd.;
– jakie roÊliny w ich otoczeniu sà niebezpieczne i dlaczego nie wolno jeÊç samodzielnie znalezionych grzybów, owoców i liÊci itd.;
– niebezpiecznych sytuacji, gdy bawià si´ same w domu, w lesie i nad wodà,
na podwórku itp.
ÂwiadomoÊç takich zagro˝eƒ spowoduje zapewne, ˝e dzieci b´dà nieco roztropniejsze i bardziej uwa˝ne. Jednak mimo to nie da si´ uniknàç niebezpieczeƒstw i dlatego potrzebna jest tu pedagogizacja rodziców. Radz´ wi´c sporo
mówiç na zebraniach rodziców o sytuacjach zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu
dziecka. Na przyk∏ad: wczesnà jesienià o niebezpiecznych roÊlinach i zagro˝eniach ze strony zwierzàt, zimà – o niebezpiecznych zabawach na Êniegu i lodzie,
wiosnà o tym, co mo˝e groziç dzieciom nad rzekà, w lesie itd.
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10.7.2. Wdra˝anie dzieci do dba∏oÊci o bezpieczeƒstwo w∏asne
i innych. TreÊci kszta∏cenia oraz komentarze metodyczne2
1

Przedmioty i urzàdzenia groêne dla dziecka – niestabilne meble, niebezpieczne urzàdzenia, leki, Êrodki czystoÊci i ochrony roÊlin itp. Co
zrobiç, aby dzieci by∏y bardziej roztropne i uwa˝ne?
O tych sprawach trzeba rozmawiaç i z dzieçmi, i z ich rodzicami. Zaj´cia
z dzieçmi obejmujà:
– zasygnalizowanie problemu: mo˝na skorzystaç z opowiadaƒ, historyjek
obrazkowych, wierszyków itp.;
– rozmow´ z dzieçmi: poczàtkiem mo˝e byç niedokoƒczone opowiadanie
(to, w jaki sposób dzieci koƒczà historyjk´). Na tej podstawie mo˝na zorientowaç si´, co wiedzà o zagro˝eniach i jakie sà ich doÊwiadczenia;
– przedstawienie kukie∏kowe to wypróbowany sposób pokazania wzorców roztropnego zachowania si´ w groênych sytuacjach.
Na koniec jest potrzebna rozmowa z dzieçmi, aby mia∏y okazj´ do wyra˝enia s∏owami swoich przemyÊleƒ.

2

3

4

5

6

7

Zagro˝enia ze strony zwierzàt – niebezpieczne i chore zwierz´ta. Co
wolno, a czego nie wolno robiç dzieciom?
Te treÊci nale˝y zrealizowaç w korelacji z odpowiednimi has∏ami z obszaru
Wychowanie dla poszanowania Êwiata roÊlin i zwierzàt. Dzi´ki temu mo˝na zachowaç rozsàdne proporcje mi´dzy informacjami przedstawiajàcymi,
na przyk∏ad, psa jako przyjaciela cz∏owieka, a informacjami o zagro˝eniach ze
strony tego zwierz´cia. Jest to wa˝ne, gdy˝ niekiedy rodzice przyjmujà skrajne postawy: jedni straszà dziecko ka˝dym czworonogiem, inni pozwalajà spoufalaç si´ dziecku ze wszystkimi psami w parku.
Starszy przedszkolak mo˝e ju˝ dysponowaç sporà wiedzà o zwierz´tach, o ich
˝yciu i hodowli; oglàda przecie˝ telewizj´, rozmawia z doros∏ymi, bywa ˝e sam hoduje zwierzaka. Zdecydowanie mniej wie o zagro˝eniach z ich strony. W zale˝noÊci od miejsca zamieszkania, trzeba omawiaç z dzieçmi inne niebezpieczeƒstwa.
Na przyk∏ad dzieci wiejskie muszà dowiedzieç si´, jak niebezpieczne sà
chore, wa∏´sajàce si´ i nieco ju˝ zdzicza∏e psy i koty. Dzieci miejskie muszà
tak˝e uwa˝aç na psy, ale w inny sposób: bez zgody w∏aÊciciela nie mogà
do nich podchodziç i karmiç, nie mówiàc o dra˝nieniu. Muszà te˝ orientowaç
si´, jak zachowuje si´ na przyk∏ad chory go∏àb czy wiewiórka.

8

9
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2
TreÊci kszta∏cenia wyró˝niono pogrubionà czcionkà, a komentarze metodyczne – zielonym
paskiem.
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Niebezpieczne roÊliny – uÊwiadomienie dzieciom, ˝e muszà wstrzymywaç si´ przed jedzeniem samodzielnie znalezionych grzybów, owoców i liÊci
TreÊci te nale˝y zrealizowaç w korelacji z odpowiednimi has∏ami z obszaru
Wychowanie dla poszanowania Êwiata roÊlin i zwierzàt. Inaczej trzeba tak˝e przedstawiç niebezpieczne roÊliny dzieciom wychowywanym na wsi, a inaczej w mieÊcie, poniewa˝ wychowujà si´ w innych warunkach i majà ró˝ne doÊwiadczenia.
Wszystkie dzieci powinny byç przekonane o tym, ˝e niebezpieczne dla ich
zdrowia jest wk∏adanie do buzi i jedzenie nieznanych roÊlin – owoców, liÊci, zielonych ∏ody˝ek – bez pozwolenia doros∏ych.
Pomo˝e w tym wspólne oglàdanie ilustracji w atlasie grzybów jadalnych i trujàcych, a tak˝e ilustracji w atlasie roÊlin ze szczególnym uwzgl´dnieniem tych, które
sà niebezpieczne dla cz∏owieka. Nale˝y tak˝e uÊwiadomiç dzieciom, co si´ dzieje,
gdy cz∏owiek zje coÊ trujàcego i jak wa˝na jest szybka pomoc medyczna. Przyswojenie tej tematyki u∏atwi teatrzyk kukie∏kowy i rozmowa po przedstawieniu.
Zagro˝enia ze strony doros∏ych – uprowadzenia, molestowanie itp.
Kiedy mo˝na ufaç doros∏emu, a kiedy nie wolno?
Realizujàc te treÊci, trzeba rozsàdnie rozmawiaç z dzieçmi (nie jest tu potrzebne wprowadzenie w rodzaju niedokoƒczonego opowiadania). Zaraz
na poczàtku roku przedszkolnego nale˝y wyjaÊniç dzieciom, ˝e sà doroÊli,
którym nie wolno ufaç, a szczególnie wówczas, gdy obcy:
– obiecuje coÊ dziecku i chce je gdzieÊ zaprowadziç;
– cz´stuje dziecko s∏odyczami i daje drobne przedmioty itp.
Radz´ wpoiç dzieciom, ˝e gdy znajdà si´ w trudnej sytuacji i zaczynajà si´
baç, to majà zwróciç si´:
– do kobiety lub m´˝czyzny z dzieckiem, sà rodzicami i potrafià pomóc;
– do starszej pani, jest babcià i pomo˝e dziecku;
– do policjanta, bo pilnuje porzàdku.
˚eby dziecko uzyska∏o pomoc, musi umieç wyraênie powiedzieç, jak si´
nazywa, gdzie mieszka, co si´ sta∏o i jakiej potrzebuje pomocy. Metody skutecznego uczenia dzieci adresu zosta∏y omówione w komentarzach do kszta∏towania wa˝nych umiej´tnoÊci spo∏ecznych.
Uwaga! Zdarza si´, ˝e w trakcie takich i podobnych rozmów któreÊ
dziecko zachowuje si´ dziwnie: nie chce braç udzia∏u w rozmowach, bez widocznej przyczyny p∏acze, czerwieni si´ itp. Mo˝e to oznaczaç, ˝e ma ju˝ niedobre doÊwiadczenia. Radz´ nie wypytywaç i wstrzymaç si´ od rozmawiania
o tym z jego rodzicami. Trzeba wczeÊniej poprosiç dzieci´cego psychologa,
˝eby zajà∏ si´ tym problemem. Potem – je˝eli zajdzie taka potrzeba – wspólnie z nim ustaliç najlepsze dla dziecka formy pomocy.
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Groêne kradzie˝e – uÊwiadomienie dzieciom koniecznoÊci pilnowania
swoich rzeczy
Starsze przedszkolaki z trudem orientujà si´ w tym, co jest kradzie˝à, dlatego nie pilnujà swoich rzeczy. Zbytnio te˝ ufajà obcym i opowiadajà, co
i gdzie znajduje si´ w ich domach. Jest to groêne, bo tak du˝e dziecko mo˝e
podaç obcemu swój adres i pokazaç drog´ do domu, a tak˝e powiedzieç, kiedy w domu nie ma rodziców.
Na dodatek dzieci dopiero uczà si´ rozpoznawaç z∏e intencje drugiej osoby. Na przyk∏ad z∏odziej, w ich mniemaniu, ma zamaskowanà twarz, jest
w czarnym kombinezonie i skrada si´ nocà z ∏omem w r´ce. Takà postaç wielokrotnie oglàda∏y w kreskówkach i trudno im uÊwiadomiç, ˝e jest inaczej.
Mo˝na wi´c zorganizowaç, na przyk∏ad, takà sytuacj´:
– dzieci bawià si´ w ogrodzie, jest ciep∏o, po∏o˝y∏y kurtki na ∏awce i nikt
ich nie pilnuje;
– umówiona osoba (na przyk∏ad woêna) zabiera kilka kurtek i chowa je
tak, aby dzieci tego nie zauwa˝y∏y;
– gdy zabawa si´ koƒczy, okazuje si´, ˝e brakuje kilku kurtek.
Jest to dobry poczàtek do rozmowy o tym, ˝e niepilnowane rzeczy sà nara˝one na kradzie˝ i ˝e to mo˝e przydarzyç si´ ka˝demu. Tym razem kurtki
si´ znajdà, ale prawdziwi z∏odzieje, kradnàc, nigdy nie oddajà ∏upu. Nie chodzi tu o stworzenie atmosfery powszechnego zagro˝enia, ale o uÊwiadomienie dzieciom, ˝e muszà byç ostro˝ne i przewidujàce.
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Bezpieczne poruszanie si´ na drogach
Przypominamy, ˝e trzeba zorganizowaç starszym przedszkolakom: a) wycieczk´ na ruchliwe skrzy˝owanie i wyjaÊniç im umowy dotyczàce bezpiecznego poruszania si´, b) spotkanie z policjantem, który wyjaÊni wszystko, co wa˝ne w bezpiecznym korzystaniu z dróg ró˝nego typu, c) zabawy tematyczne
i ruchowe kszta∏càce umiej´tnoÊç bezpiecznego poruszania si´ po drogach.
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UÊwiadomienie dzieciom niebezpieczeƒstw, gro˝àcych im, podczas
gdy same bawià si´ w domu, w lesie, nad wodà, na podwórku itp.
W przedszkolu dzieci nigdy nie bawià si´ same, dlatego problemy zwiàzane z niebezpieczeƒstwami gro˝àcymi dzieciom, gdy przebywajà same w ró˝nych miejscach trzeba omawiaç g∏ównie z rodzicami. Warto tak˝e na stoliku
w szatni po∏o˝yç stosowne ulotki, artyku∏y wyci´te z gazet itp., które byç mo˝e zainteresujà rodziców.
Natomiast dzieciom trzeba uÊwiadomiç, ˝e nie mogà: a) biegaç z kijem
w r´ce, rzucaç kamieniami, bawiç si´ kawa∏kami szk∏a itp., b) bawiç si´ za-
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rdzewia∏ymi i porzuconymi narz´dziami, zamkni´tymi pojemnikami itp.
Oprócz upominania, warto zorganizowaç dzieciom teatrzyk kukie∏kowy, ˝eby zobaczy∏y, czym gro˝à takie zabawy.
Dzieci mieszkajàce na wsi sà cz´sto pozostawiane same i wówczas wymyÊlajà zabawy, niejednokrotnie w niebezpiecznych miejscach: blisko zbiorników wodnych, w zagajnikach, przy drogach, na zagraconych podwórkach itp.
Ma∏o skuteczne jest napominanie. Lepiej opowiedzieç dzieciom dramatycznà
historyjk´ lub zorganizowaç przedstawienie kukie∏kowe opowiadajàce o konsekwencjach niebezpiecznych zabaw. Je˝eli nauczyciel dobrze pokieruje rozmowà, dzieci same ustalà, co wolno, a czego nie wolno im robiç.

10.7.3. Co starszy przedszkolak powinien wiedzieç
o unikaniu zagro˝eƒ?
Starszy przedszkolak niebawem b´dzie chodzi∏ do klasy zerowej zorganizowanej
przy szkole lub w przedszkolu. Oznacza to mno˝enie si´ sytuacji trudnych: wi´ksze
mo˝liwoÊci uczestniczenia w zabawach starszych dzieci, popisywanie si´ starszych
uczniów z namawianiem do naÊladowania itp.
W pierwszych dniach pobytu w klasie zerowej zapewne zadba si´ o to, aby dzieci pozna∏y bezpiecznà drog´ do szko∏y i nauczy si´ je bezpiecznego poruszania si´
po budynku i boisku szkolnym.
Problem w tym, ˝e doroÊli sàdzà, ˝e dziecko w tym wieku potrafi ju˝ rozwa˝nie
zachowywaç si´ w codziennych sytuacjach. Tymczasem ono dopiero zaczyna byç
szeÊciolatkiem. Koƒczàc swój pobyt w przedszkolu, dziecko musi:
mieç ograniczone zaufanie do doros∏ych i starszych uczniów, szczególnie obcych;
umieç opowiedzieç doros∏ym o zagro˝eniu, które go spotka∏o;
pilnowaç swoich rzeczy i nie nara˝aç ich na zgubienie i kradzie˝;
orientowaç si´ w bezpiecznym poruszaniu si´ po drogach w miejscowoÊci,
w której mieszka;
rozumieç zagro˝enia czyhajàce w Êwiecie roÊlin i zwierzàt;
mieç rozeznanie, gdzie mo˝na si´ bezpiecznie bawiç, a gdzie nie.
Takich kompetencji nie da si´ zbadaç ani testami, ani te˝ przez zadawanie
pytaƒ. Dzieci, podobnie jak doroÊli, potrafià przekonujàco mówiç o zagro˝eniach (mówià to, czego oczekuje doros∏y), a jednoczeÊnie post´powaç nierozwa˝nie. Mo˝na jednak mieç nadziej´, ˝e realizacja wszystkich treÊci wymienionych w tym obszarze wychowania korzystnie zmieni ÊwiadomoÊç dziecka.
Chcàc to osiàgnàç, trzeba dodatkowo uÊwiadomiç rodzicom, co ich dziecko
powinno wiedzieç i rozumieç w dziedzinie dba∏oÊci o bezpieczeƒstwo swoje
oraz innych.
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10.8. Wychowanie przez sztuk´ – dziecko
widzem i aktorem
1

2

10.8.1. Drama i ma∏e formy teatralne w wychowaniu dzieci.
Skuteczne metody uczenia dzieci wierszy na pami´ç.
Jak rodzice mogà pomóc w tym dziecku?
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Ekspert w dziedzinie wychowania M. Debesse1 twierdzi, ˝e zdolnoÊci twórcze dzieci zmieniajà si´ w sposób szczególny mi´dzy drugim a szóstym rokiem
˝ycia, a zatem trzeba dopasowaç wspomaganie rozwoju tych zdolnoÊci do wieku dzieci. Nale˝y przy tym uwzgl´dniaç ró˝nice indywidualne w uzdolnieniach
twórczych przedszkolaków.
W okresie przedszkolnym sporo dzieci wykazuje si´ ju˝ znacznymi zdolnoÊciami w ró˝nych zakresach dzia∏alnoÊci twórczej. Mimo to M. Debesse ostrzega przed wczesnà specjalizacjà. Radzi stosowaç w wychowaniu przedszkolaków
takie formy aktywnoÊci twórczej, w których dzieci majà okazj´ wypowiadaç si´
jednoczeÊnie na wiele sposobów.
Dzieciom trudno jest jeszcze odczuwaç radoÊç z samego tworzenia, dlatego
trzeba zadbaç o to, aby mia∏y one ÊwiadomoÊç w∏asnych osiàgni´ç, choçby to by∏o skromne i ma∏o doskona∏e. Pomo˝e to dzieciom po∏àczyç twórcze podniecenie z poczuciem zadowolenia i satysfakcji z efektów swoich dzia∏aƒ. Sprzyja to
rozwijaniu poczucia pewnoÊci siebie, tak potrzebnego w dzia∏alnoÊci twórczej.
Warto tak˝e pami´taç, ˝e proces twórczy jest nasycony uczeniem si´ przez
prze˝ywanie. Âwiadczà o tym zachowania dzieci w trakcie zabawy, inscenizacji
utworu lub podczas tzw. gry dramatycznej.
Problemy dzieci´cych zabaw oraz inscenizacji znane sà nauczycielom przedszkola. Warto jednak nieco wi´cej uwagi poÊwi´ciç grom dramatycznym. Jest to
wa˝ne z tego powodu, ˝e sà one bliskie popularnej obecnie – tak˝e w wychowaniu przedszkolnym – dramie.
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1
M. Debesse (Etapy wychowania, WSiP, Warszawa 1983; ZdolnoÊci twórcze i zaj´cia rozwijajàce
ekspresj´, w: Rozprawy o wychowaniu. Filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne aspekty wychowania,
red. M. Debesse i G. Mialaret, PWN, Warszawa 1988). W publikacjach tego autora znajduje si´
wiele niebywale wa˝nych dla wychowania przedszkolnego ustaleƒ, ze szczególnym uwzgl´dnieniem rozwijania zdolnoÊci twórczych dzieci. M. Debesse jest autorem interesujàcej klasyfikacji etapów wychowania, w których okres wychowania przedszkolnego nazwany jest wiekiem kozio∏ka.
OkreÊlenie to znakomicie oddaje istot´ zachowania si´ dzieci przedszkolnych.
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Drama, choç rzadko sobie to uÊwiadamiamy, ró˝ni si´ znacznie od teatru
i ma∏ych form teatralnych. Poznanie tych ró˝nic pozwoli lepiej organizowaç zaj´cia tego typu. Oto najwa˝niejsze cechy odró˝niajàce dram´ od teatru2:
– w dramie nie ma podzia∏u na aktorów i widzów, inaczej w teatrze, gdzie aktorzy grajà przedstawienie, a widzowie je oglàdajà;
– osoby uczestniczàce w dramie zachowujà si´ naturalnie i tak jak w ˝yciu,
natomiast w przedstawieniu teatralnym aktor musi wczuç si´ w odgrywanà postaç i jednoczeÊnie mieç ÊwiadomoÊç obecnoÊci widza, dla którego gra;
– uczestnicy dramy improwizujà (pracujà bez scenariusza), a w spektaklu teatralnym aktorzy realizujà to, co jest przewidziane w scenariuszu.
Z ustaleƒ tych wynika, ˝e drama ró˝ni si´ znacznie od przedstawienia teatralnego. Uczestnik dramy identyfikuje si´ z prze˝yciami przedstawianej przez siebie osoby oraz pokazuje swoje osobiste zachowania i doznania bez gotowego
scenariusza. Nie ma tu ani sceny, ani widzów. Dzi´ki empatii oraz introspekcji
uczestnik dramy „jest w roli”, a nie realizuje jej, tak jak to czyni aktor na scenie.
W wychowaniu przedszkolnym trzeba wi´c ostro˝nie korzystaç z tego, co
proponuje si´ w technikach dramy. Nawet starszy przedszkolak nie potrafi jeszcze nale˝ycie analizowaç tego, co on pokazuje i co pokazujà inni uczestnicy.
Nawet szeÊciolatek nie jest jeszcze zdolny do g∏´bokiej introspekcji, która jest
potrzebna do „bycia w roli”. Namawiam wi´c do organizowania w przedszkolach ma∏ych form teatralnych, gdy˝ dzieci korzystajà z nich najwi´cej.
Za takà ostro˝noÊcià przemawiajà tak˝e zmiany w wychowaniu rodzinnym.
Dzieci zbyt wiele czasu sp´dzajà przed ekranem telewizora i samotnie oglàdajà,
bez kontroli doros∏ych, wszystkie programy. Gdy dziecko jest widzem w teatrze
– tak˝e telewizyjnym dla dzieci – i oglàda spektakl, mniej odczuwa samotnoÊç.
Jest to mo˝liwe dzi´ki poczuciu swoistej wspólnoty prze˝yç widza i aktora. Magia teatru sprawia, ˝e aktor i widz wspólnie prze˝ywajà, podobnie czujà i myÊlà.
Dzi´ki temu dziecko uczy si´ empatii, a tego przeceniç nie sposób.
Wróçmy do wychowania dla teatru i przez teatr. Ze wzgl´du na silnà identyfikacj´ ma∏ego widza z postaciami, które oglàda, bohaterowie sztuki mogà
byç najlepszymi wychowawcami. Zasadniczà rol´ odgrywa tutaj repertuar. Musi on byç dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci. Oglàdane przedstawienia majà rozweselaç dzieci i jednoczeÊnie sk∏aniaç do przemyÊleƒ. Warto
zadbaç o to, aby bohaterowie sztuk byli przyjaêni ludziom i zwierz´tom,

Wi´cej informacji podajà A. Dziedzic, J. Pichalska i E. Âwiderska (Drama na lekcjach j´zyka
polskiego w szkole Êredniej, WSiP, Warszawa 1995, s. 9 i dalsze), K. Pankowska (Edukacja przez
dram´, WSiP, Warszawa 1997).
2
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a przy tym silni i zdolni do pokonania ka˝dej przeszkody. Ma∏y widz mo˝e
wówczas identyfikowaç si´ z nimi i odczuç to, ˝e sam mo˝e osiàgnàç sukces,
naÊladujàc bohatera.
Widowiska dla dzieci pomagajà personifikowaç w∏asne przemyÊlenia, gdy pokazujà realistyczne sytuacje ze Êwiata ludzi i zwierzàt. Postacie sà zwykle wyraziste, majà swoje imiona, sà te˝ pokazywane obiekty i przedmioty, o których jest
mowa. Dzieci mogà wi´c z uwagà Êledziç akcj´ i jej t∏o, a tak˝e identyfikowaç si´
z aktorami, wczuwajàc si´ w ich myÊli i emocje. Problemy te sà wielce skomplikowane i dlatego trzeba zadbaç, aby widowiska dla dzieci by∏y proste, mia∏y nieskomplikowanà akcj´ i nienak∏adajàce si´ wàtki. Scenografia nie musi byç rozbudowana, bo wystarczy pokazaç dzieciom okreÊlone przedmioty i umówiç si´, co
one znaczà. Dzieci z ∏atwoÊcià przyjmujà ka˝dà takà umow´, gdy˝ bawiàc si´, same nadajà umowne znaczenie ró˝nym przedmiotom. Spektakle teatralne dla
dzieci doskonale rozwijajà dzieci´cà wyobraêni´.
Nie trzeba si´ te˝ baç – zdaniem M. Signorelli3 – gdy dziecko raz na jakiÊ czas
dozna przykrego wzruszenia, oglàdajàc przedstawienie. Dzi´ki temu ∏atwiej odró˝ni dobro od z∏a, tak˝e w codziennych sytuacjach. Zbyt silne i negatywne
wzruszenia, a tak˝e z∏e wzorce zachowaƒ sà niebezpieczne wychowawczo
wówczas, gdy dziecko pozostaje pod ich z∏ym wp∏ywem przez d∏u˝szy czas
– wtedy traci orientacj´ i to, co z∏e, zaczyna przyjmowaç za normalne.
Gdy dzieci oglàdajà spektakl, cz´sto si´ Êmiejà i tak jest dobrze. Dziecko
Êmieje si´ wówczas, gdy zrozumia∏o komizm sytuacji, ˝art, aluzj´ i w∏aÊciwie odczyta∏o niedomówienie. Na dodatek w teatrze ma∏y widz uczy si´ tak˝e Êmiaç
z samego siebie. Warto pami´taç o tym, ˝e Êmiech niebywale rozwija inteligencj´ dzieci.
O wartoÊciach kszta∏càcych ma∏ych form teatralnych Êwiadczy tak˝e to,
˝e po obejrzeniu przedstawienia dzieci ch´tniej podejmujà zabawy twórcze.
Starajà si´ bardziej lub mniej wiernie odtworzyç to, co widzia∏y. Takim zabawom sprzyja scenka teatralna w sali zabaw i dost´p do kukie∏ek i innych
rekwizytów4.
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3
M. Signorelli, Wychowujàce znaczenie teatru, w: Wychowanie przez sztuk´, red. I. Wojnar,
PZWS, Warszawa 1965.
4
Dowodzà tego doÊwiadczenia wychowawcze z Niepublicznego Przedszkola „Livena”
w Szczecinie. W jednej z sal zorganizowano scen´ z kurtynà i wydzielono miejsce dla widzów.
Okaza∏o si´, ˝e jest to dla dzieci miejsce niebywale atrakcyjne. Analiza zabaw „w teatr” wykaza∏a
tak˝e, ˝e sprzyjajà one dojrzewaniu spo∏ecznemu dzieci, uczà skutecznego przekazywania innym
w∏asnych intencji, pomagajà dzieciom nadmiernie nieÊmia∏ym w prezentowaniu siebie i swoich
oczekiwaƒ oraz wyciszajà dzieci nadmiernie ruchliwe.
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Kilka informacji o tych kompetencjach starszych przedszkolaków, które pozwalajà im korzystaç z widowisk teatralnych, a tak˝e je wspó∏tworzyç:
czterolatki i pi´ciolatki spontanicznie podejmujà zabawy tematyczne, które
majà wiele elementów zbie˝nych z ma∏ymi formami teatralnymi: dzieci, bawiàc si´, wyg∏aszajà monolog na przyk∏ad w imieniu misia lub prowadzà dialogi, przemawiajàc raz w swoim imieniu, a potem w imieniu misia, pajacyka,
pieska itd.;
bez wi´kszych k∏opotów uczestniczà w organizowanych w przedszkolu zabawach tematycznych i z radoÊcià odgrywajà okreÊlone role: naÊladujà czynnoÊci i sposób zachowania si´ ludzi i zwierzàt:
potrafià Êledziç fabu∏´ baÊni, bajki i opowiadania, o czym najlepiej Êwiadczy to,
˝e protestujà, je˝eli doroÊli, powtarzajàc dany tekst, zmieniajà treÊç.
Dzieci´cej zabawie towarzyszy twórcza ekspresja majàca wiele cech wspólnych ze sztukà teatralnà. Istnieje tak˝e przekonanie, ˝e je˝eli dziecko aktywnie
uczestniczy w zabawach teatralnych, to w doros∏ym ˝yciu b´dzie ch´tnie chodziç do teatru. Dlatego nasycenie wychowania przedszkolnego ma∏ymi formami
teatralnymi przygotowuje przysz∏ych odbiorców sztuki.
Uczenie dzieci wierszy na pami´ç
Nie sposób w krótkim wprowadzeniu wyjaÊniç, jak funkcjonuje dzieci´ca pami´ç. Osoby zainteresowane poznaniem z∏o˝onoÊci rozwoju pami´ci u dzieci
mogà si´gnàç do ksià˝ki M. Jagodziƒskiej5. Je˝eli zaÊ chcà poznaç sposoby wspomagania dzieci w skupianiu uwagi i màdrym zapami´tywaniu, znajdà potrzebne
informacje w wielokrotnie ju˝ przywo∏ywanej publikacji E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej i E. Zieliƒskiej6. Opisane w niej programy wspomagania dzieci w skupianiu
uwagi i zapami´tywaniu zosta∏y opracowane z myÊlà o potrzebach edukacyjnych szeÊciolatków i uczniów klasy pierwszej. Jednak dalsze gromadzone przez
autorki doÊwiadczenia dowodzà, ˝e program Dzieci uczà misie wierszy mo˝na z powodzeniem realizowaç ze starszymi przedszkolakami. We wspomnianej
publikacji sà tak˝e opisane Babcine sposoby skutecznego uczenia dzieci wierszy
na pami´ç. Warto przypomnieç je rodzicom, bo przydadzà si´, gdy dziecko b´dzie uczniem, a w szkole wymagane b´dzie pami´ciowe opanowanie wierszy,
definicji czy regu∏.

5
M. Jagodziƒska, Rozwój pami´ci w dzieciƒstwie, Gdaƒskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdaƒsk 2003.
6
E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupienia uwagi
i zapami´tywania...
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O wartoÊciach wychowawczych inscenizacji
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Podczas przygotowywania przedstawienia wa˝ny jest nie tylko efekt koƒcowy, lecz tak˝e istotne sà efekty wychowawcze. Oto przyk∏ad pokazujàcy, jak jest
to trudne:
Dzieci przygotowywa∏y inscenizacj´ na Dzieƒ Babci i przez wiele dni uczy∏y
si´ na pami´ç tekstów, a tak˝e wspólnie z nauczycielkà i rodzicami wykonywa∏y
czapeczki. W wyznaczonym dniu przyszli zaproszeni goÊcie, a dzieci na∏o˝y∏y
czapeczki i zacz´∏o si´ przedstawienie. By∏ to jednak pechowy dzieƒ, bo dzieci
pomyli∏y si´ kilkakrotnie w trakcie recytacji. Potem nauczycielka skar˝y∏a si´ kole˝ankom, ˝e wszyscy si´ napracowali, a przedstawienie si´ nie uda∏o, bo dzieci
nie nauczy∏y si´ wierszy i nie potrafi∏y mówiç gotowym tekstem.
W tym miejscu warto zastanowiç si´ nad efektami wychowawczymi, które
by∏y realizowane w trakcie przygotowywania przedstawienia i nad tym, w jakim
stopniu równowa˝à one efekt koƒcowy – recytacj´ wierszy w trakcie przedstawienia7. W czasie przygotowania przedstawienia mia∏o przecie˝ miejsce:
– skupianie aktywnoÊci dzieci´cej wokó∏ wspólnego celu, zaproszenie zacnych goÊci i sprawienie im radoÊci recytacjà;
– wspólne dà˝enie do celu, którym jest pami´ciowe opanowanie wierszy
i sporzàdzenie czapeczek;
– kszta∏towanie odpowiedzialnoÊci, a tak˝e uczenie szacunku do wszystkich,
którzy sà zaanga˝owani w wydarzenie artystyczne itd.;
– radzenie sobie z w∏asnymi emocjami, a wi´c pokonanie tremy i wytrzymanie napi´ç emocjonalnych wywo∏anych trudnà sytuacjà, jakà jest publiczne wystàpienie.
Takie i podobne doÊwiadczenia wychowawcze sà na pewno wa˝niejsze ni˝
efekty popisania si´ przed zacnà widownià. Warto o tym pami´taç i mniej surowo oceniaç dzieci, które nie potrafi∏y spe∏niç oczekiwaƒ, nie ka˝de przecie˝ ma
uzdolnienia aktorskie.
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Por. W. Pielasiƒska, Pedagogiczna problematyka ekspresji: na przyk∏adzie amatorskiego teatru
studenckiego, Zak∏ad Narodowy im. Ossoliƒskich, Wroc∏aw 1970.
7
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10.8.2. Wychowanie przez sztuk´ – dziecko widzem i aktorem.
TreÊci kszta∏cenia oraz komentarze metodyczne8
Rozwijanie u dzieci zdolnoÊci do skupiania si´ i uwa˝nego s∏uchania
opowiadanych (czytanych) baÊni, bajek, opowiadaƒ i wypowiadania
si´ na ró˝ne sposoby
Jest to kontynuacja treÊci realizowanych w obszarze kszta∏towania umiej´tnoÊci spo∏ecznych, ale w innych sytuacjach wychowawczych z uwzgl´dnieniem innych celów edukacyjnych. Teraz wa˝ne jest wdra˝anie dzieci do
skupiania uwagi na opowiadajàcym (czytajàcym g∏oÊno) nauczycielu i na
uwa˝nym s∏uchaniu tego, co on mówi.
Dobre rezultaty wychowawcze daje zwyczaj codziennego g∏oÊnego czytania, w sta∏ej aran˝acji: gdy nauczyciel siada z ksià˝kà na krzeÊle, jest to dla
dzieci znak, ˝e majà usiàÊç, byç cicho i s∏uchaç. Dalszy przebieg zaj´ç zale˝y
ju˝ od tego, czego dzieci b´dà s∏ucha∏y i do jakich przemyÊleƒ majà dojÊç.
Potem trzeba sk∏oniç dzieci do odtwarzania i interpretacji us∏yszanych
historii, na przyk∏ad:
– dzieci ustalajà, kto jest g∏ównym bohaterem, wypowiadajà si´ o tym, jak
wyglàda, i próbujà naÊladowaç jego zachowanie i sposób mówienia;
– nauczyciel uk∏ada „∏aƒcuszkowà” opowieÊç (wed∏ug wys∏uchanej baÊni
lub opowiadania): zaczyna, milknie, a dzieci próbujà kontynuowaç wàtek;
– niewerbalne odtwarzanie sposobu zachowania si´ wybranej postaci z wys∏uchanej baÊni (opowiadania): wybrane dziecko pokazuje ruchem, gestem i mimikà zachowanie wybranej postaci, pozosta∏e dzieci odgadujà, kto to jest;
– po wys∏uchaniu opowiadania dzieci przedstawiajà plastycznie (wybranà
technikà) to, co ich zdaniem jest wa˝ne.
Uczenie dzieci wierszy na pami´ç
Niestety, sposoby uczenia dzieci wierszy na pami´ç opisywane w metodykach wychowania przedszkolnego sà nieskuteczne9. Ze wzgl´du na specyfik´
funkcjonowania dzieci´cej pami´ci proponuj´ taki sposób uczenia dzieci
wierszy na pami´ç10: a) trzeba przygotowaç tyle pluszowych misiów i krzese-

8
TreÊci kszta∏cenia wyró˝niono pogrubionà czcionkà, a komentarze metodyczne – zielonym
paskiem.
9
Uzasadnienie tej tezy – wraz z wynikami badaƒ – znajduje si´ w publikacji E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupienia uwagi i zapami´tywania...
10
Jest to jeden z pi´ciu programów rozwijania u dzieci zdolnoÊci do skupienia uwagi i skutecznego
zapami´tywania przedstawiony w cytowanej wy˝ej publikacji (s. 86–112).
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∏ek, ile jest dzieci, b) dzieci siadajà na krzese∏kach (patrzà na misie), nauczyciel pi´knie z odpowiednià gestykulacjà recytuje wiersz, a potem wyjaÊnia
dzieciom, ˝e misie chcà nauczyç si´ wiersza, c) ka˝de dziecko bierze misia,
sadza go na kolanach i zaczyna uczyç go wiersza, d) dzieci wraz z nauczycielem mówià wiersz do jednego misiowego ucha, potem do drugiego i jeszcze raz, patrzàc misiowi w oczy itd. Je˝eli powtórzeƒ wiersza b´dzie odpowiednio du˝o, dzieci bez trudu nauczà si´ wiersza na pami´ç. Jest to metoda
sprawdzona, skuteczna i na dodatek bardzo przyjemna dla dzieci.
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Wdra˝anie dzieci do mówienia w taki sposób, aby mog∏y w pe∏ni wyraziç to, co majà do powiedzenia
Jest to tak˝e kontynuacja kompetencji kszta∏towanych w obszarze o umiej´tnoÊciach spo∏ecznych. Tym razem chodzi o wdra˝anie do ekspresyjnego
wyra˝ania swoich myÊli, prze˝yç i uczuç:
– autoprezentacja (sposób przedstawiania si´): dzieci kolejno stajà
przed grupà (na podium) i podajà swoje imi´, a potem mówià o tym, co lubià
(czego nie lubià), w co si´ bawià itp.;
– wyra˝anie uczuç minà, gestem i ruchem cia∏a: dzieci siedzà w kole, jedno przedstawia niewerbalnie np. radoÊç, pozosta∏e próbujà odgadnàç;
– wyra˝anie uczuç (pozytywnych i negatywnych) grà na instrumentach
perkusyjnych i odgadywanie tego, co inni wyrazili w taki sposób;
– mówienie g∏oÊne (wyraziste, dobrze s∏yszalne), coraz cichsze a˝ do
szeptu w∏àcznie (wyrazistego, dobrze s∏yszalnego);
– inscenizowanie ruchem recytowanego wiersza (piosenki): dzieci sà podzielone na dwie grupy, jedna wyg∏asza wiersz (Êpiewa piosenk´), druga ilustruje go ruchem, potem nast´puje zmiana ról.
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Organizowanie gier i zabaw parateatralnych, aby dzieci mog∏y wypowiedzieç si´ w opowieÊciach ruchowych i zagadkach pantomimicznych
Trzeba zaczàç od opowieÊci ruchowych, gdy˝ pobudzajà one wyobraêni´ i wzbogacajà sposoby wyra˝ania uczuç i wyrazistoÊç gestów, a tak˝e u∏atwiajà niewerbalne porozumiewanie si´. Dzieci pokazujà ruchem cia∏a, mimikà i gestem nast´pujàce sytuacje:
– dotykam twardego kamienia, mi´kkiego futra, goràcego pieca, kawa∏ka
zimnego lodu;
– nios´ na niby kubek goràcej herbaty, stawiam go ostro˝nie na stole, podnosz´ do ust, pij´ i parz´ sobie wargi;
– jest upa∏, id´ boso po goràcym piasku, podchodz´ do wody, sprawdzam
stopà, jaka jest woda;

12

13

14

15

16

178

– wieje silny wiatr, trzymam sznurek latawca, mój latawiec walczy z wiatrem, biegn´, ˝eby nie porwa∏ go wiatr;
– pada deszcz, przeskakuj´ ka∏u˝e, brodz´ w kaloszach po b∏ocie;
– jestem Miko∏ajem, nios´ worek z prezentami, ci´˝ki worek, k∏ad´ go
na sankach, ciàgn´ sanki itd.
Po takim wprowadzeniu mo˝na przystàpiç do zagadek pantomimicznych. Trzeba zaczàç od podania wzorca takich zagadek: a) dzieci siedzà w kole, b) nauczyciel przedstawia im bez s∏ów na przyk∏ad takà scenk´: wstaje,
przeciàga si´, ziewa i przeciera oczy, podchodzi do okna, otwiera je i gimnastykuje si´, c) dzieci majà odgadnàç, co pokazywa∏ nauczyciel. Po takim wprowadzeniu dzieci potrafià ju˝ samodzielnie uk∏adaç zagadki pantomimiczne.
Wypowiadanie si´ dzieci przez scenki pantomimiczne z wykorzystaniem ruchu i muzyki
Na poczàtku mo˝na zabawiç si´ w defilad´: dzieci maszerujà dwójkami
w rytm wybijany na b´benku. Na sygna∏ gwizdka zmieniajà kierunek marszu,
na gest nauczyciela rozchodzà si´ na boki i maszerujà jedno za drugim, tworzàc ko∏o itd. Mogà zostaç przeprowadzone inne warianty defilady. Po takim
wprowadzeniu mo˝na organizowaç bardziej skomplikowane scenki pantomimiczne przy muzyce:
– pajacyki na sznurku (marionetki): dzieci poruszajà si´ w rytm muzyki,
wykonujà ostre, charakterystyczne ruchy g∏owà, r´kami, nogami. Gdy muzyka umilknie, zastygajà w dziwnych pozach;
– kotki (lub pieski): na sygna∏ muzyczny dzieci przeciàgajà si´ jak koty.
W rytm muzyki chodzà bezszelestnie na czworakach, biegajà szybko, turlajà
si´, le˝à na grzbiecie, wymachujà r´kami i nogami, mruczàc, miauczàc, naÊladujà koty;
– jaskó∏ki: dzieci w skupieniu s∏uchajà pierwszych taktów muzyki i zaczynajà naÊladowaç jaskó∏ki. Zrywajà si´ do lotu, lecàc, poruszajà skrzyd∏ami,
krà˝à nisko nad ziemià, wznoszà si´ coraz wy˝ej, ∏apià muszki w locie, kreÊlà
ósemki, obni˝ajà lot i siadajà na dywanie.
Podobnych zabaw trzeba zorganizowaç wi´cej. Na koniec dzieci tworzà
muzyczne improwizacje: s∏uchajà w skupieniu utworu muzycznego, zastanawiajà si´ chwil´ i w trakcie ponownego odtwarzania utworu ilustrujà go plàsami.
Rozwijanie dzieci´cej kreatywnoÊci teatralnej
Proponuj´ zapoznaç dzieci z ró˝nymi formami teatralnymi, zorganizowaç
zabawy teatralne inspirowane czytanym (lub opowiadanym) tekstem, filmem
telewizyjnym (wideo), scenkà z ˝ycia lub wymyÊlonà przez dzieci:
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– zabawy z maskami (czapki) zwierzaków: dzieci zak∏adajà maski
(czapki), przy muzyce ruchem pokazujà, jak zachowujà si´ zwierz´ta
w ró˝nych sytuacjach, np. zagubiony w lesie kotek, wilk wybierajàcy si´
na polowanie;
– zabawy z cieniami (w stylu teatrzyku chiƒskich cieni): a) czynnoÊci przygotowawcze: wyci´te lalki trzeba umocowaç na patyku, ekran to rama
(np. 1 m x 60 cm) obciàgni´ta cienkà bia∏à tkaninà lub kalkà technicznà, êród∏o Êwiat∏a (reflektor oddalony o ok. 2 m) ustawione za ekranem, b) wybrane dzieci za ekranem przedstawiajà scenk´, mówià, poruszajàc lalkami, c) pozosta∏e dzieci siedzà przed ekranem i oglàdajà przedstawienie;
– zabawa z cieniem (teatrzyk hiszpaƒskich cieni): a) trzeba przygotowaç
ekran („wn´ka” drzwiowa obita napr´˝onà, cieniutkà tkaninà) i ustawiç êród∏o Êwiat∏a ustawione poza ekranem (podobnie jak w teatrzyku chiƒskim),
b) dzieci ubrane w stroje (obcis∏e lub zbyt szerokie itd.) odtwarzajà postacie
z bajek;
– zabawy z kukie∏kami, pacynkami: a) ustawienie sceny i przygotowanie
np. pacynek do wybranej bajki, b) przydzielenie ról wybranym dzieciom,
c) pozosta∏e dzieci siedzà przed scenà i oglàdajà przedstawienie;
– inscenizacja wiersza z podzia∏em na role: najpierw trzeba nauczyç dzieci wiersza na pami´ç11. Potem w trakcie wyg∏aszania wiersza nale˝y zach´caç
dzieci do ilustrowania go gestami i ruchem cia∏a (trzeba troch´ podpowiadaç). Po takim przygotowaniu mo˝na wyg∏aszaç wiersz z podzia∏em na role
oraz zilustrowaç go ruchem.
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Anga˝owanie dzieci w teatralne wydarzenia plenerowe
Ze wzgl´dów wychowawczych, a tak˝e z potrzeby kontynuowania tradycji starsze przedszkolaki powinny braç udzia∏ w imprezach typu „Âwi´to pieczonego ziemniaka”, „Topienie Marzanny”, „Puszczanie wianków na wodzie”
itp. Dzieci powinny byç dobrze przygotowane do takich wydarzeƒ. Dlatego
trzeba zadbaç o to, aby: a) mia∏y wiedz´ o wydarzeniu, b) przygotowa∏y rekwizyty, c) nauczy∏y si´ plàsów, korowodów tanecznych, piosenek i przyÊpiewek itp. W wyznaczonym dniu biorà udzia∏ w wydarzeniu. Po jego zakoƒczeniu dzielà si´ swoimi prze˝yciami i przemyÊleniami.
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Szczegó∏owe informacje dotyczàce skutecznego uczenia dzieci wierszy podane sà w publikacji E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej i E. Zieliƒskiej, Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupienia uwagi
i zapami´tywania..., s. 86–112.

16

180

10.8.3. Jakie efekty edukacyjne mo˝na osiàgnàç po realizacji
treÊci zawartych w obszarze Dziecko widzem i aktorem?
Wychowanie przez teatr i dla teatru jest cz´Êcià szeroko poj´tego wychowania przez sztuk´. Wspomagane przez doros∏ych dzia∏ania artystyczne dzieci majà rozwinàç ich predyspozycje wrodzone, sk∏aniajàc do twórczej aktywnoÊci
w dziedzinie ekspresyjnego wyra˝ania swoich uczuç i myÊli. Je˝eli treÊci podane
w tym obszarze wychowania zostanà zrealizowane, starszy przedszkolak b´dzie:
swobodniej wypowiadaç si´ na temat wys∏uchanej lub obejrzanej baÊni (wiersza, opowiadania) i bardziej spontanicznie uczestniczyç w zabawach parateatralnych, w teatralnych wydarzeniach plenerowych;
z wi´kszà odwagà podejmowaç i radoÊniej odgrywaç role w zabawach teatralnych, lepiej pos∏ugiwaç si´ mimikà, gestem i ruchem, z wi´kszà ∏atwoÊcià
naÊladowaç zachowania bohaterów baÊni, opowiadaƒ, filmów i przedstawieƒ
teatralnych dla dzieci;
rozumieç umowne znaczenie rekwizytu (tak˝e maski i czapki) i umieç si´ nim
pos∏u˝yç w odgrywanej scence, a tak˝e „o˝ywiç” na przyk∏ad pacynk´ w zabawie teatralnej;
sprawniej prowadziç monolog i uczestniczyç w dialogach, wczuwajàc si´
w odgrywanà rol´;
∏atwiej i skuteczniej uczyç si´ na pami´ç wierszy, a tak˝e dostrzegaç w utworach literackich walory estetyczne.
Poniewa˝ dzieci ró˝nià si´ znacznie pod wzgl´dem uzdolnieƒ twórczych, nie
trzeba stwarzaç problemu, je˝eli któreÊ nie przejawia zainteresowania zabawami w teatr. Zapewne dzieci te majà inne pasje, np. majsterkowanie. Jest to tak˝e przejaw twórczego dzia∏ania dziecka, tyle ˝e w innym zakresie.
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10.9. Wychowanie przez sztuk´ – muzyka
i Êpiew, plàsy i taniec1
1

2
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10.9.1. O potrzebie dopasowania wychowania muzycznego
do mo˝liwoÊci rozwojowych dzieci i zagro˝eniach wynikajàcych
z ha∏asu. Plàsy i taniec dobrymi sposobami wyra˝ania swoich
emocji. Jak rodzice mogà rozwijaç uzdolnienia muzyczne
i taneczne dziecka?
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Dla osiàgni´cia dobrych efektów w ka˝dej dziedzinie wychowania – tak˝e
w zakresie wychowania muzycznego – istotne znaczenie ma korzystne dopasowanie oddzia∏ywaƒ pedagogicznych do mo˝liwoÊci rozwojowych dzieci. Warto
wi´c przypomnieç najwa˝niejsze ustalenia dotyczàce rozwoju muzycznego dzieci w wieku przedszkolnym, tym bardziej ˝e wiek przedszkolny jest – jak twierdzà M. Manturzewska i B. Kamiƒska2 – okresem intensywnego rozwoju pami´ci
i wyobraêni muzycznej, spontanicznej ekspresji muzycznej. Jest to tak˝e dobry
czas rozwoju Êpiewu i zabaw muzycznych.
Zdaniem E. Souriana3, prawie wszystkie dzieci przejawiajà uzdolnienia muzyczne. Problem jednak w tym, ˝e talenty te pojawiajà si´ bardzo wczeÊnie
i kszta∏tujà si´ intensywnie w wieku przedszkolnym. Niestety, uzdolnienia muzyczne mogà zanikaç, gdy si´ ich u dzieci nie piel´gnuje i nie rozwija. Je˝eli nie
kszta∏tuje si´ dzieci´cego zainteresowania muzykà i nie rozwija si´ zdolnoÊci muzycznych w trzecim, w czwartym roku ˝ycia i w kolejnych latach, mo˝na na za-

Charakterystyk´ wychowania muzycznego mo˝na znaleêç w nast´pujàcych publikacjach:
H. Danel-Bobrzyk, Zagadnienie pedagogiki muzycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Âlàskiego, Katowice 1993; M. Przychodziƒska-Kaciczek, Dziecko i muzyka, Nasza Ksi´garnia, Warszawa 1979 oraz Wychowanie muzyczne – idee, treÊci, kierunki rozwoju, WSiP, Warszawa 1989; U. Smoczyƒska-Nachman, Muzyka dla dzieci, WSiP, Warszawa 1992; D. Malko, Metodyka wychowania
muzycznego w przedszkolu. Podr´cznik dla studiów nauczycielskich, kierunek wychowanie przedszkolne, WSiP, Warszawa 1988 oraz Rola umuzykalnienia w wychowaniu estetycznym, w: Wychowanie i nauczanie w przedszkolu. Poradnik metodyczny, red. I. Dudziƒska, WSiP, Warszawa 1983; B. Podolska,
Z muzykà w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1980; R. ¸awranowska, Muzyka i ruch, WSiP, Warszawa 1988.
2
Por. M. Manturzewska, B. Kamiƒska, Rozwój muzyczny cz∏owieka, w: Wybrane zagadnienia
z psychologii muzyki, red. M. Manturzewska i H. Kotlarska, WSiP, Warszawa 1990, s. 31.
3
Por. E. Sourian, Wp∏yw muzyki na rozwój psychiczny dziecka, w: Wychowanie przez sztuk´,
red. I. Wojnar, PZWS, Warszawa 1995.
1
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wsze zaprzepaÊciç uzdolnienia muzyczne. Wiek przedszkolny to okres krytyczny4 dla rozwijania uzdolnieƒ muzycznych dzieci, a nast´pne okresy przypadajà
na dziewiàty rok ˝ycia i w czasie adolescencji.
Warto tak˝e pami´taç o tym, co ustali∏ E. Sourian5 – mo˝na nieÊwiadomie
zniszczyç dzieci´ce uzdolnienia muzyczne w nast´pujàcy sposób:
– je˝eli doroÊli Êpiewajà przy dziecku fa∏szywie, to ono uczy si´ tak˝e Êpiewaç
fa∏szywie. Na dodatek zamiast Êpiewaç, b´dzie krzycza∏o i mo˝e przestaç interesowaç si´ muzykà;
– gdy dzieci przebywajà w ha∏aÊliwym otoczeniu, tracà zdolnoÊç koncentracji
uwagi i wra˝liwoÊç tak˝e na muzyk´. Zbyt g∏oÊno grajàce radio, magnetofon, telewizor utrudniajà dziecku skupienie uwagi na linii melodycznej i skutecznie
przeszkadzajà w percepcji muzyki.
Z tych w∏aÊnie powodów dla rozwoju dziecka szkodliwa jest sytuacja, gdy
w domu ciàgle g∏oÊno gra radio lub telewizor. Wiele dzieci w wieku szkolnym nie
potrafi ju˝ w skupieniu s∏uchaç muzyki nadawanej przez radio, odtwarzanej
z magnetofonu itp. Sà bowiem przyzwyczajone nie zwracaç na nià uwagi. Jest to
efekt usprawiedliwionej samoobrony przed ha∏asem. Warto rozmawiaç o tym
z rodzicami, gdy˝ mogà mimowolnie zniszczyç muzykalnoÊç dziecka, je˝eli otoczà je ha∏asem i kakofonicznymi dêwi´kami.
Wróçmy do rozwijania uzdolnieƒ muzycznych u dzieci. Poniewa˝ nale˝y tu
przestrzegaç prawid∏owoÊci rozwojowych, przypominam te z nich, które dotyczà
wieku przedszkolnego6. Dwulatki przez chwil´ w skupieniu s∏uchajà muzyki i czynià to z wyraênà przyjemnoÊcià. Trzylatki mogà ju˝ tak skoncentrowaç swojà
uwag´ na muzyce, ˝e s∏uchajà jej w bezruchu przez kilka minut, dzi´ki temu Êledzà lini´ melodycznà i dostrzegajà wiele innych cech s∏uchanego utworu. Ponadto m∏odsze przedszkolaki ch´tnie improwizujà i wyÊpiewujà ca∏e „arie”. Taka
twórczoÊç towarzyszy zabawom i stanowi form´ kontaktów interpersonalnych,
jest to rodzaj przekomarzania si´ rytmiczno-melodycznego.

Okresy krytyczne to czas szczególnej podatnoÊci na uczenie si´ w danej dziedzinie, bo
pod wp∏ywem uczenia si´ rozwijajà si´ specjalne uzdolnienia dzieci. Gdy minie okres krytyczny, ma
co prawda miejsce dalszy rozwój, ale nie ma on ju˝ takiej wspania∏ej dynamiki. Wi´cej informacji
o okresach krytycznych w rozwoju podaje M. Przetacznikowa, Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i m∏odzie˝y, PZWS, Warszawa 1973, s. 45–53.
5
Por. E. Sourian, op. cit.
6
Wi´cej informacji podaje M. Manturzewska i H. Kamiƒska w cytowanej ju˝ publikacji Rozwój
muzyczny cz∏owieka. Wiele ciekawych ustaleƒ podaje tak˝e E. Sourian, op. cit. Ciekawà koncepcj´
rozwoju uzdolnieƒ muzycznych podaje tak˝e S. Szuman, Muzyka i uzdolnienia muzyczne. Jest to
rozdzia∏ w ksià˝ce S. Szumana: O sztuce i wychowaniu estetycznym, PZWS, Warszawa 1962.
4
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W ramach takiego spontanicznego Êpiewu mo˝na wyró˝niç eksperymentowanie z melodià i Êpiew melo-deklamacyjny. WyÊpiewywane s∏owa nie majà
jednak dla dziecka wi´kszego znaczenia, gdy˝ sà elementem formotwórczym
(ornamentem), a rytm jest swobodny, elastyczny. Âpiew melo-deklamacyjny ma
charakter narracyjny i dlatego dziecko zachowuje rytm mowy. W ten sposób
mo˝e wyÊpiewywaç swoje prze˝ycia i przemyÊlenia. W miar´ doskonalenia
umiej´tnoÊci Êpiewania zmieniajà si´ preferencje dzieci i piosenki z repertuaru
dzieci´cego wypierajà powoli Êpiew spontaniczny.
W rozwoju umiej´tnoÊci Êpiewania piosenek mo˝na wyró˝niç dwa stadia.
W pierwszym dzieci rozpoznajà i odtwarzajà jedynie krzywà lini´ melodii, a wi´c
kierunek ruchu i kolejnoÊç wznoszenia si´ i opadania. W drugim stadium dzieci
rozpoznajà i odtwarzajà stosunki interwa∏owe mi´dzy dêwi´kami. Wczesne osiàganie drugiego stadium Êwiadczy o tym, ˝e dziecko jest obdarzone dobrym s∏uchem melodycznym.
W rozwoju umiej´tnoÊci Êpiewania piosenek mo˝na wyró˝niç narastanie nast´pujàcych kompetencji. W drugim i trzecim roku ˝ycia dzieci potrafià zaÊpiewaç w ca∏oÊci proste piosenki, ale czynià to niezgodnie z wysokoÊcià, chocia˝
z ka˝dym miesiàcem starajà si´ dbaç o wi´kszà dok∏adnoÊç rytmicznà. W czwartym i piàtym roku ˝ycia dzieci ∏atwo uczà si´ s∏ów piosenek, odtwarzajà rytm, ale
melodi´ Êpiewajà w przybli˝eniu. Je˝eli dziecko jest bardziej uzdolnione, potrafi
ju˝ Êpiewaç poprawnie pod wzgl´dem intonacyjnym. Pi´ciolatki i szeÊciolatki potrafià zaÊpiewaç piosenk´ – s∏owa, rytm, wysokoÊç – tak, ˝e mo˝na jà rozró˝niç.
Je˝eli dzieci majà okazj´ do cz´stego Êpiewania, mogà rozwinàç poczucie rytmu
i wra˝liwoÊç na wysokoÊç dêwi´ku.
Piàty i szósty rok ˝ycia to wa˝ny okres dla kszta∏cenia Êpiewu poprawnego intonacyjnie. W tym okresie wzrasta tak˝e skutecznoÊç wychowania muzycznego,
gdy˝ dzieci traktujà piosenki tak jak zabawy i bajki. Dlatego lubià je powtarzaç,
co sprzyja kszta∏towaniu uzdolnieƒ muzycznych. Oznacza to równie˝, ˝e wystarczy podaç dziecku dobry wzorzec piosenki, delikatnie skorygowaç, aby dostroi∏o si´ i Êpiewa∏o razem z doros∏ym.
Dzieci w naturalny sposób ∏àczà s∏uchanie muzyki i Êpiewanie z rytmicznym
poruszaniem si´, plàsaniem i taƒcem. Tu tak˝e mo˝na zauwa˝yç nast´pujàce prawid∏owoÊci:
– m∏odsze przedszkolaki majà jeszcze spore k∏opoty z koordynacjà i dlatego
cz´sto poruszajà si´ i plàsajà niezgodnie ze Êpiewem i muzykà. S∏yszana muzyka
wyzwala u nich aktywnoÊç muzycznà, chocia˝ nie sà jeszcze zdolne do adekwatnej percepcji ruchu;
– trzylatki i czterolatki potrafià ju˝ dok∏adniej odtwarzaç rytm w Êpiewie, plàsajàc, bardziej dbajà o lepszà koordynacj´ ruchowà ze s∏uchanà muzykà;
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– pi´ciolatki ch´tnie i swobodnie plàsajà i taƒczà przy muzyce, gdy˝ potrafià
ju˝ koordynowaç ruch z impulsem rytmicznym. Klaszczà rytmicznie do s∏ów
znanej piosenki i sà ju˝ zdolne dopasowaç swój Êpiew do tempa i rytmu innych
Êpiewajàcych.
Problem w tym, ˝e poczàwszy od szóstego roku ˝ycia takie spontaniczne zachowania przy muzyce powoli zanikajà. Mo˝e to byç spowodowane ch´cià naÊladowania doros∏ych, którzy spokojnie s∏uchajà muzyki i rzadko spontanicznie plàsajà.
O wyjàtkowej wartoÊci wychowania muzycznego Êwiadczy to, ˝e muzyka
jest jedynà dziedzinà sztuki, która pozwala dziecku na kontakt z prawdziwymi
dzie∏ami, wobec których mo˝e ono mieç podobnà postaw´ intelektualnà i podobne prze˝ycia jak cz∏owiek doros∏y. Dlatego wychowanie muzyczne – je˝eli
jest dobrze prowadzone – przyczynia si´ tak˝e w znacznym stopniu do rozwoju intelektualnego dzieci.
Muzyka uczy s∏yszeç i s∏uchaç: anga˝uje wysi∏ek w celu poznania i to poznania aktywnego7. Dzieci, s∏uchajàc muzyki, spontanicznie wychwytujà regularnoÊci, które potem stosujà w improwizacjach wokalnych. Te regularnoÊci majà tak˝e – moim zdaniem – istotne znaczenie w edukacji matematycznej dzieci,
szczególnie w rozwoju dzieci´cego liczenia8.
Ponadto muzyka przyczynia si´ do kszta∏towania dzieci´cej wyobraêni. Jest
te˝ êród∏em radoÊci, odpr´˝enia i ukojenia. Dlatego w wychowaniu przedszkolnym coraz cz´Êciej stosuje si´ elementy muzykoterapii9, a tak˝e zestawy çwiczeƒ muzyczno-ruchowych10. Takie rozszerzenie zakresu wychowania muzycznego pozwala dzieciom rozwijaç:
– pewnoÊç i zaufanie do siebie, a tak˝e pomaga podnieÊç poziom samoÊwiadomoÊci i samodzielnoÊci;

Por. E. Sourian, op. cit., s. 233.
Wi´cej informacji znajduje si´ w cytowanej wczeÊniej publikacji Dzieci´ca matematyka.
Ksià˝ka dla rodziców i nauczycieli... autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej i E. Zieliƒskiej (rozdzia∏y 4 i 5).
9
Historia muzykoterapii prawdopodobnie si´ga staro˝ytnoÊci i rozwin´∏a si´ teraz w samodzielnà dyscyplin´, która jest realizowana m.in. w terapii dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej,
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a tak˝e dzieci mieszczàcych si´ w szeroko poj´tej normie, je˝eli trzeba skorygowaç ich zachowanie. Odpowiednio dobrana muzyka jest tu traktowana jako wielowymiarowy i niewerbalny Êrodek komunikacji, jako sposób wyra˝ania uczuç,
których nie sposób ujàç w s∏owa. Wi´cej informacji podajà: R. Klöppel, S. Vliex, Rytmika w wychowaniu i terapii. Podr´cznik dla nauczycieli rytmiki, nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, terapeutów,
pedagogów specjalnych i rodziców, Warszawa 1995.
10
Na przyk∏ad wed∏ug propozycji E. Skowroƒskiej-Lebeckiej (Dêwi´k i gest, WSiP, Warszawa 1984), J. Stadnickiej (Terapia dzieci muzykà, ruchem i mowà, WSiP, Warszawa 1998).
7
8
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– umiej´tnoÊç przystosowania si´ do grupy, w tym tak˝e pomaga w niezale˝nym i odpowiedzialnym funkcjonowaniu w grupie rówieÊniczej.
Jest to wa˝ne w procesie wychowania dzieci nieÊmia∏ych, a tak˝e w korygowaniu zachowania dzieci b∏aznujàcych i agresywnych.
Wychowanie muzyczne organizowane w przedszkolu, aby przynosi∏o zamierzone efekty, powinno byç wspomagane w domu rodzinnym dziecka. Jedni rodzice majà tego ÊwiadomoÊç. Inni nieÊwiadomie niszczà to, czym dziecko zosta∏o obdarzone. Warto wi´c rozmawiaç z rodzicami o tym, ˝e uzdolnienia
muzyczne trzeba zaczàç rozwijaç u dzieci wczeÊnie, w∏aÊnie w wieku przedszkolnym.
Trzeba te˝ uÊwiadomiç im, co sprzyja, a co przeszkadza – nawet niszczy
– upodobania dzieci do muzyki. Mo˝e zechcà wi´cej Êpiewaç przy dziecku i razem z dzieckiem, mo˝e umo˝liwià mu s∏uchanie dobrej muzyki, mo˝e uznajà
za stosowne ograniczyç ha∏as i wy∏àczà radio lub telewizor na kilka godzin, co
wszystkim wyjdzie na zdrowie.
Je˝eli jest taka mo˝liwoÊç, nale˝y tak˝e poinformowaç rodziców o tym, gdzie
i w jaki sposób mo˝na zapisaç dziecko na dodatkowe zaj´cia z rytmiki i taƒca lub
do sekcji dzieci´cej zespo∏u pieÊni i taƒca.
Przed ustaleniem konkretnych hase∏ w dziedzinie wychowania muzycznego
starszych przedszkolaków dokona∏am analizy programów konstruowanych
przed i po ostatniej reformie edukacji przedszkolnej i szkolnej. W zasadzie twórcy tych dokumentów sà zgodni, ˝e wychowanie muzyczne w przedszkolu powinno obejmowaç:
– wyrabianie umiej´tnoÊci s∏uchania i Êpiewania piosenek;
– rozbudzanie zainteresowania grà na instrumentach;
– rozwijanie umiej´tnoÊci wyra˝ania muzyki ruchem;
– rozwijanie inwencji muzycznej i ruchowej;
– rozwijanie wra˝liwoÊci s∏uchowej i umiej´tnoÊci odbierania muzyki.
Dobierajàc treÊci kszta∏cenia w zakresie wychowania muzycznego dla starszych przedszkolaków, uzna∏am za s∏uszne respektowanie tej tradycji. Zosta∏y
one jednak wzbogacone o çwiczenia rytmiczno-ruchowe pozwalajàce dzieciom
lepiej okreÊlaç w∏asne Ja i funkcjonowaç w relacjach Ty i Ja oraz w grupie, gdzie
poczucie My odgrywa istotnà rol´. Z wi´kszà konsekwencjà zosta∏y tak˝e dopasowane cele i treÊci wychowania muzycznego do potrzeb i mo˝liwoÊci rozwojowych starszych przedszkolaków.
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10.9.2. Wychowanie przez sztuk´ – muzyka i Êpiew, plàsy
i taniec. TreÊci kszta∏cenia oraz komentarze metodyczne11
Stwarzanie dzieciom okazji do s∏uchania i prze˝ywania muzyki
Dzieci powinny mieç wiele okazji do s∏uchania przez d∏u˝szy czas utworów muzycznych, a potem do wypowiadania si´ na ró˝ne sposoby o tym, co
s∏ysza∏y. Takie zaj´cia mogà mieç nast´pujàcy przebieg: a) nauczyciel wprowadza dzieci w odpowiedni nastrój, snujàc opowieÊç, prezentujàc wiersz, pokazujàc pi´kne reprodukcje, b) dzieci s∏uchajà utworu: mogà wygodnie siedzieç z przymkni´tymi oczami i ko∏ysaç si´, poddajàc si´ muzyce, c) na koniec
wypowiadajà si´ o tym, co s∏ysza∏y i czu∏y: mogà mówiç, malowaç, plàsaç itd.
Wyra˝anie muzyki ruchem: marsze, plàsy i taƒce
Naturalnà reakcjà dzieci w czasie s∏uchania muzyki jest rytmiczne poruszanie
si´. W wychowaniu muzycznym trzeba wi´c zadbaç o skoordynowanie ruchu
z muzykà i zorganizowaç dzieciom zaj´cia prowokujàce do:
– poruszania si´ w takt muzyki z dba∏oÊcià o coraz wi´ksze wyczucie tempa i rytmu s∏uchanych utworów;
– wyczuwania metrum: s∏uchajàc muzyki, dzieci spontanicznie taktujà, mogà
wykazaç si´ w∏asnà inwencjà twórczà i gestami interpretowaç s∏uchanà muzyk´;
– uwra˝liwiania na barw´ i nastrój muzyki: dzieci swobodnie plàsajà
przy muzyce, pokazujàc ruchem cia∏a, co czujà.
Wdra˝anie dzieci do muzykowania12
Muzykowanie to tworzenie muzyki. Zanim dzieci zacznà jà tworzyç, trzeba zadbaç o to, aby:
– pozna∏y instrumenty muzyczne13 znajdujàce si´ w zestawach instrumentów perkusyjnych dla dzieci, ws∏ucha∏y si´ w ich brzmienie, a tak˝e nauczy∏y
si´ je rozpoznawaç;
– nauczy∏y si´ w∏aÊciwie trzymaç instrumenty, poprawnie na nich graç;
– próbowa∏y graç w grupie na ró˝nych instrumentach, stopniowo tworzàc
zgranà orkiestr´.

TreÊci kszta∏cenia wyró˝niono pogrubionà czcionkà, a komentarze metodyczne – zielonym
paskiem.
12
Przedszkola majà swoje p∏ytoteki, zaÊ w cytowanej wczeÊniej literaturze metodycznej mo˝na
znaleêç zestawy utworów muzycznych zalecane przez specjalistów do wykorzystania na zaj´ciach
z wychowania muzycznego w przedszkolu.
13
Znajdujà si´ one w zestawach instrumentów perkusyjnych dla dzieci.
11
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Muzykowanie to tak˝e s∏uchanie, jak grajà inni, dlatego warto organizowaç dla dzieci miniwyst´py: jedno dziecko gra, inne s∏uchajà, gra np. trio,
a pozosta∏e s∏uchajà.
1

Zach´canie dzieci do s∏uchania i Êpiewania piosenek14
Ka˝dego dnia starsze przedszkolaki powinny mieç okazj´ do:
– s∏uchania pi´knego Êpiewu: najlepiej, je˝eli Êpiewa doros∏y, ale mogà tak˝e s∏uchaç nagraƒ piosenek z repertuaru dzieci´cego;
– uczenia si´ piosenek z repertuaru dzieci´cego, a potem do Êpiewania
indywidualnego, w grupie, razem z doros∏ym.
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3

4

Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu spo∏ecznym przez
çwiczenia rytmiczno-muzyczne
åwiczenia rytmiczno-muzyczne pomagajà dzieciom lepiej organizowaç
swoje zachowanie, wyra˝aç oczekiwania wobec innych i nawiàzywaç wzajemne relacje. Ponadto majà dobry wp∏yw na kszta∏towanie si´ samooceny
dzieci, poczucie przynale˝noÊci do grupy, tak potrzebne dla wspólnej i radosnej zabawy. Dlatego mo˝liwie cz´sto trzeba organizowaç dzieciom zabawy
rytmiczno-muzyczne15:
– zabawy pomagajàce w kszta∏towaniu w∏asnego Ja: a) dzieci siedzà z zamkni´tymi oczami i s∏uchajà okreÊlonych dêwi´ków (zegar tyka, ptak çwierka, ktoÊ idzie, obr´cz si´ toczy), muszà s∏uchaç w skupieniu, a potem ustaliç,
co to by∏o, b) dzieci wczuwajà si´ w rytm bicia w∏asnego serca (oddechu), potem s∏uchajà bicia serca (oddechu) drugiego dziecka i ustalajà „podobne – inne”, c) nauczyciel pokazuje ró˝ne mo˝liwoÊci wydobywania dêwi´ków z instrumentów, ka˝de dziecko wybiera instrument, a potem wydobywa z niego
okreÊlony dêwi´k, który mu si´ spodoba∏;
– zabawy pomagajàce lepiej porozumiewaç si´ i wspó∏dzia∏aç w parach:
a) rozwiàzywanie zagadek: jedno dziecko naÊladuje na przyk∏ad g∏os zwierz´cia, a drugie odgaduje, co to za zwierz´, potem zmiana, b) jedno dziecko prowadzi drugie z zawiàzanymi oczami, podajàc informacje o kierunku poruszania si´, postukujàc na przyk∏ad grzechotkà, c) dzieci przekomarzajà si´, grajàc
na dwóch ró˝nych instrumentach, d) dzieci ilustrujà gestem i ruchem treÊç
wiersza „Taƒcowa∏y dwa Micha∏y”;
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14
Zestawy piosenek z repertuaru dzieci´cego znajdujà si´ w cytowanych wczeÊniej
publikacjach dotyczàcych wychowania muzycznego na poziomie przedszkola.
15
Wi´cej przyk∏adów znajduje si´ w cytowanej wczeÊniej ksià˝ce R. Klöppel, S. Vliex, op. cit.,
s. 101–119.
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– zabawy przyczyniajàce si´ do zgodnego funkcjonowania w grupie16:
a) zabawa Jedziemy na wycieczk´: nauczyciel opowiada przebieg wycieczki,
dzieci odgrywajà pantomim´ (ubierajà si´ na niby, maszerujà na przystanek
i s∏ychaç kroki, wsiadajà do autobusu i s∏ychaç warkot silnika, przyje˝d˝ajà
do lasu i szumià drzewa, Êpiewajà ptaki, kicajà zajàce itp.), b) zabawa W´drujemy do… krainy spokoju i uprzejmoÊci (dzieci wolno chodzà, k∏aniajà si´, pozdrawiajà i uÊmiechajà), krainy z∏oÊci (dzieci robià groêne miny, pokazujà niezadowolenie na ró˝ne sposoby), krainy radoÊci (podskakujà, taƒczà,
uÊmiechajà si´, cieszà si´) itd.

10.9.3. Co starszy przedszkolak powinien umieç
z zakresu wychowania muzycznego?
Efekty wychowania muzycznego sà uzale˝nione nie tylko od tego, jak nauczyciel pracowa∏ z dzieçmi. Znaczàcà rol´ odgrywa tu tak˝e Êrodowisko rodzinne
dziecka. Je˝eli rodzice s∏uchajà muzyki, pi´knie Êpiewajà i przybli˝ajà dziecku
muzyk´, wyniki sà nadzwyczajne. Gorzej jest, gdy kontakt dziecka z muzykà
ogranicza si´ tylko do przedszkola. Mimo to starszy przedszkolak powinien:
odró˝niaç dêwi´ki i dostrzegaç ich charakter (ciche, g∏oÊne, niskie, wysokie,
szybkie, wolne, weso∏e, smutne), rozpoznawaç dêwi´ki (takie same i ró˝ne);
powtórzyç us∏yszanà melodi´ (z repertuaru dzieci´cego), odtwarzaç proste
rytmy g∏osem, grajàc na instrumentach i pokazujàc ruchem;
dostrzegaç zmian´ dynamiki muzyki (cicho – g∏oÊno), tempa (wolno – szybko) i wysokoÊci dêwi´ku (wysoko – nisko);
znaç i Êpiewaç piosenki z repertuaru dzieci´cego;
wyra˝aç nastrój oraz charakter muzyki, plàsajàc i taƒczàc;
u˝ywaç prostych instrumentów do naÊladowania dêwi´ków z otoczenia i improwizowaç muzyk´.
Ze wzgl´du na ró˝nice indywidualne w zakresie uzdolnieƒ muzycznych nale˝y wyrozumiale traktowaç dzieci, które majà mniejsze osiàgni´cia w muzykowaniu, Êpiewie i plàsach przy muzyce. Zapewne w innych dziedzinach wyka˝à si´
ponadprzeci´tnymi wynikami.

16

R. Klöppel, S. Vliex, op. cit., s. 121–137.
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10.10. Wychowanie przez sztuk´ – wypowiadanie si´
dzieci w ró˝nych formach plastycznych.
Oglàdanie dzie∏ sztuki i rozmawianie o tym,
co artyÊci w nich przedstawiajà
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10.10.1. O rozwoju rysunkowym dzieci. KoniecznoÊç
wspomagania dzieci w zakresie swobodnego wypowiadania si´
przez ró˝norodne formy plastyczne. Uwra˝liwianie dzieci
na pi´kno wytworów cz∏owieka. Jak rodzice mogà rozwijaç
uzdolnienia plastyczne swojego dziecka?
Starsze przedszkolaki mogà ju˝ swobodnie wypowiadaç si´ w twórczoÊci plastycznej, szczególnie przez rysunek. W zakresie tej zdolnoÊci u dzieci wyst´pujà
spore ró˝nice indywidualne. Prace plastyczne wielu dzieci zachwycajà Êmia∏oÊcià
kolorystycznà, trafnoÊcià przedstawionych kszta∏tów i pi´knà kompozycjà. Sà
jednak dzieci, które unikajà malowania, rysowania, lepienia. Twierdzà: Nie potrafi´, a jeÊli ju˝ si´ je sk∏oni na przyk∏ad do rysowania, efekty sà marne.
Przyczyny tego sà wielorakie: byç mo˝e dziecko nie mia∏o wczeÊniej okazji
do wypowiadania si´ przez rysunek, ma stosunkowo s∏abà koordynacj´ wzrokowo-ruchowà, dozna∏o kiedyÊ zbyt ostrej krytyki itp. Warto wspomagaç dzieci w dzia∏alnoÊci plastycznej. Przyda si´ tu znajomoÊç rozwoju dzieci´cego rysunku.
Wi´kszoÊç trzylatków jest na poziomie bazgrot1. Uczà si´ dopiero kontrolowaç wzrokiem ruch r´ki tak, aby zamknàç lini´. Zamkni´cie linii
na kszta∏t ko∏a jest punktem wyjÊcia przy rysowaniu cz∏owieka i stanowi
donios∏y moment w rozwoju umys∏owym dziecka2. Jest to dla trzylatka szalenie trudne, bo jego palce muszà trzymaç narz´dzie do rysowania, a r´ka

12
P. Wallon, A. Cambier, D. Engelhart (Rysunek dziecka, WSiP, Warszawa 1993), analizujàc rozwój dzieci´cego rysunku, ustalili, mi´dzy innymi, ˝e na okres od 2. do 4. roku ˝ycia przypada tak
zwana faza bazgrot. Rozpoczyna si´ od spontanicznych kresek i kropek, ale w miar´ doÊwiadczeƒ
dziecko stara si´ kontrolowaç swoje ruchy i dlatego kreski sà bardziej z∏o˝one i zró˝nicowane.
Gdy dziecko ma trzy lata, mo˝na ju˝ w jego bazgraniu dostrzec podobieƒstwa do przedmiotu, który chcia∏o narysowaç. Tego samego zdania jest tak˝e B. Hornowski (Badania nad rozwojem
psychicznym dzieci i m∏odzie˝y na podstawie rysunku postaci ludzkiej, Wydawnictwo „Ossolineum”
Wroc∏aw–Warszawa–Kraków–Gdaƒsk–¸ódê 1982, s. 118).
2
PodkreÊla to S. Szuman (Sztuka dziecka, WSiP, Warszawa 1990), twierdzàc, ˝e kó∏ka stajà si´
zarodkami i embrionami przysz∏ych schematycznych rysunków.
1
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pos∏usznie poruszaç si´ pod kontrolà wzroku. Je˝eli dziecko nie ma wielu
okazji do rysowania, nie skoordynuje nale˝ycie tych czynnoÊci i nie b´dzie
chcia∏o rysowaç.
Mo˝na si´ o tym przekonaç, obserwujàc czterolatki, a nawet pi´ciolatki.
Bywajà wÊród nich takie, które sà jeszcze na poziomie bazgrot, czyli na poziomie trzylatków. Patrzàc, z jakim trudem palcami trzymajà kredki, ma si´ wra˝enie, ˝e próbujà coÊ narysowaç po raz pierwszy. Poniewa˝ sà to ju˝ du˝e
dzieci, potrafià dostrzec, jak niekorzystnie przedstawia si´ to, co one rysujà,
na tle tego, co narysowa∏y inne dzieci. Zaczyna si´ b∏´dne ko∏o: dziecko tak
funkcjonujàce unika wypowiadania si´ przez rysunek, a poniewa˝ tego nie robi, ma coraz wi´ksze trudnoÊci z narysowaniem czegokolwiek.
DoroÊli nie zawsze sà Êwiadomi, jak wielkim osiàgni´ciem rozwojowym
jest narysowanie przez dziecko g∏owonoga. Zamiast si´ tym cieszyç, lekcewa˝à pierwsze takie portrety. Patrzà bowiem na niezdarnoÊç dzieci´cego rysunku z punktu widzenia swoich umiej´tnoÊci. Robià niezadowolone miny. Co
gorsza, zaczynajà uzupe∏niaç i poprawiaç dzieci´cy rysunek. W ten sposób
skutecznie zniech´cajà dziecko do kolejnych prób, nie zdajàc sobie sprawy, jakie mogà byç konsekwencje. Warto porozmawiaç o tym z rodzicami na którymÊ spotkaniu.
Zdaniem psychologów3, rysunek s∏u˝y dzieciom do wypowiadania si´. Zanim jednak dziecko b´dzie mog∏o swobodnie wypowiadaç si´ przez rysunek,
musi umieç trzymaç kredk´ w d∏oni, zostawiaç Êlady na papierze i pod kontrolà wzroku rysowaç linie tak, aby zamknàç je w ko∏o. Tylko w ten sposób
uda si´ im narysowaç g∏owonoga – pierwszy rysunkowy wizerunek cz∏owieka. Jest to poczàtek tworzenia rysunkowego schematu postaci cz∏owieka. Im
b´dzie on bogatszy w szczegó∏y, tym lepsze rokowania dla rozwoju umys∏owego dziecka.
Dzieci rysujà to, co wiedzà, a nie to, co widzà. Je˝eli dziecko rysuje na przyk∏ad mam´, to przedstawia swój psychiczny obraz mamy. To, ˝e matka znajduje
si´ w pobli˝u dziecka, nie ma w tym momencie wi´kszego znaczenia. Dlatego
na podstawie rysunku cz∏owieka psycholodzy4 wnioskujà:
– o poziomie rozwoju umys∏owego dziecka: im narysowana postaç jest bogatsza w szczegó∏y, tym lepiej, bo dziecko ma wi´kszà wiedz´ o cz∏owieku;

Wi´cej informacji na ten temat podajà: S. Szuman (op. cit.), P. Wallon, A. Cambier, D. Engelhart (op. cit.), B. Hornowski (op. cit.) i inni.
4
Szerzej wypowiada si´ na ten temat B. Hornowski (op. cit.).
3
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– o stanie dzieci´cych emocji: mo˝na je okreÊlaç na podstawie dobranych
przez dziecko kolorów, tak˝e sposób rozmieszczania osób na rysunku Êwiadczy
o tym, jakimi uczuciami dziecko obdarza5 te osoby.
W wychowaniu przedszkolnym zak∏ada si´, ˝e dzieci widzà kolory jak doroÊli.
Tymczasem dzieci cz´sto mylà nazwy kolorów. Nasuwa si´ pytanie, czy jest to
tylko mylenie nazw kolorów, czy sà tego inne przyczyny. WyjaÊni∏am t´ kwesti´
wczeÊniej, ale ze wzgl´du na wag´ problemu przypomn´ wa˝niejsze informacje.
Otó˝ mylenie nazw kolorów mo˝e mieç zwiàzek z zaburzeniami widzenia barwnego. Znawca tych problemów O. Sacks6 twierdzi, ˝e daltonizm, którego przyczynà jest defekt komórek siatkówki, jest prawie zawsze cz´Êciowy, a niektóre jego formy sà cz´ste. Nierozró˝nianie kolorów czerwonego i zielonego dotyczy
w jakimÊ stopniu jednego m´˝czyzny na dwudziestu (u kobiet jest to znacznie
rzadsze). Wskazuje tak˝e na genetyczne uwarunkowania daltonizmu.
Wniosek – w populacji ma∏ych ch∏opców i ma∏ych dziewczynek jest odpowiednio du˝y odsetek dzieci, które widzà kolory czerwone i zielone tak jak ró˝ne odcienie szaroÊci. Poniewa˝ kolor czerwony i zielony wchodzi w sk∏ad wielu kolorów
pochodnych, dzieci mogà inaczej widzieç kolorowe obiekty7. Zamiast wi´c irytowaç si´ na dzieci mylàce nazwy kolorów, trzeba wszystkim starszym przedszkolakom pomóc w ró˝nicowaniu oraz nazywaniu kolorów zasadniczych i pochodnych,
a tak˝e w orientowaniu si´ w ró˝nych odcieniach barwnych. Takie zaj´cia zosta∏y
zaplanowane w tym obszarze dzia∏alnoÊci pedagogicznej w przedszkolu.
Wróçmy do kszta∏towania umiej´tnoÊci rysunkowych dzieci. Z tego, co wiemy o prawid∏owoÊciach rozwojowych cz∏owieka8, wynika, ˝e szczególnie ko-

10
Dotyczy to ju˝ starszych dzieci, które swobodnie pos∏ugujà si´ w rysunku schematami postaci cz∏owieka. Poniewa˝ w rysunkach dzieci ujawniajà swoje Ja i zwiàzki z najbli˝szymi osobami, psycholodzy stosujà w diagnozie dzieci rysunkowe testy projekcyjne. Wi´cej informacji na ten temat
podajà B. Hornowski (op. cit.) oraz J. Rembowski (op. cit.).
6
O. Sacks, Wyspa daltonistów i wyspa sagowców, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznaƒ 2000, s. 18.
7
Analizujàc widzenie barwne osób dotkni´tych daltonizmem, uwa˝a∏am, ˝e Êwiat bez czerwieni lub zieleni musi byç co najmniej smutny. Tak by∏o do chwili, gdy zobaczy∏am w artykule dotyczàcym widzenia barwnego trzy fotografie bukietu frezji: jedna by∏a utrzymana w barwach naturalnych, druga i trzecia fotografia zosta∏y komputerowo spreparowane tak, ˝e usuni´to z jednej kolor
czerwony, a z drugiej kolor zielony. Te spreparowane fotografie by∏y bardzo pi´kne. Na jednej frezje by∏y utrzymane w tonacji kolorystycznej podobnej do tej, w jakiej P. Picasso malowa∏ w okresie b∏´kitnym. Na drugiej fotografii frezje by∏y w tonacji bràzowo-z∏ocistej, podobnej do niektórych obrazów Rembrandta. Na tej podstawie sàdz´, ˝e daltonizm to tylko inne widzenie
otoczenia.
8
Wi´cej informacji na ten temat podajà: F. Affolter (Spostrzeganie, rzeczywistoÊç, j´zyk, WSiP,
Warszawa 1997) oraz P. Wallon, A. Cambier, D. Engelhart (Rysunek dziecka, WSiP, Warszawa 1993).
5
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rzystnà rol´ odgrywajà doÊwiadczenia dotykowe i czuciowe, a tak˝e ruchowe
i przestrzenne. DoÊwiadczenia te sprzyjajà kszta∏towaniu ÊwiadomoÊci w∏asnego
Ja, sà êród∏em wiedzy o schemacie w∏asnego cia∏a, o kszta∏tach otaczajàcych
obiektów oraz ich miejsca w przestrzeni. Na poczàtku takiemu dotykowo-czuciowemu poznawaniu Êwiata towarzyszy percepcja wzrokowa. W miar´ rozwoju percepcja wzrokowa przyjmuje rol´ wiodàcà i dziecko uczy si´ wykonywaç
pod kontrolà wzroku z∏o˝one czynnoÊci, które pozwalajà mu na coraz sprawniejsze funkcjonowanie9. Dotyczy to tak˝e twórczoÊci plastycznej, wa˝nego zakresu rozwoju umys∏owego dziecka, i uzasadnia nast´pujàcà kolejnoÊç metodycznà w organizowaniu dzieci´cej twórczoÊci plastycznej:
– trzeba zaczàç od ustalenia razem z dzieçmi, co zostanie przedstawione
na rysunku (w ulepiance, malowance itp.): wspania∏y s∏oƒ, wiewiórka zbierajàca
orzechy, drzewa jesienià, t´cza po burzy itd.;
– dzieci pokazujà (ruchem cia∏a i gestami) kszta∏t, charakterystyczny ruch,
na przyk∏ad wiewiórki, i opisujà s∏owami, jak ona wyglàda i co znajduje si´ obok niej;
– po takiej prezentacji dzieci przyst´pujà do rysowania, lepienia, konstruowania.
Takie wprowadzenie u∏atwi dzieciom twórcze wypowiadanie si´, gdy˝ pomaga wyobraziç sobie to, co wa˝ne.
Gdy dzieci zaczynajà tworzyç (malujà, rysujà, lepià), majà byç skupione: nikt nie
mówi g∏oÊno i nie ha∏asuje. Je˝eli jest to uzasadnione, mo˝na w∏àczyç odpowiednià
muzyk´, np. gdy dzieci rysujà nastrój zimy. Gdy ukoƒczà swoje dzie∏o (na wykonanie
muszà mieç tyle czasu, ile potrzebujà), trzeba zadbaç, aby ka˝de dziecko zosta∏o obdarzone uwagà i mog∏o poczuç si´ dumne ze swojego dzie∏a, dlatego warto zorganizowaç wystaw´ dzieci´cych prac. Ka˝dy dzieci´cy rysunek nale˝y podziwiaç, nawet przesadnie. Dziecko nie mo˝e widzieç, jak doros∏y niszczy to, co ono z takim
trudem zrobi∏o, dlatego dzieci´ce rysunki przechowuje si´ chocia˝ przez jakiÊ czas.
Taki tok post´powania jest znany nauczycielom. To, co proponuj´ nowego,
dotyczy wprowadzania doÊwiadczeƒ ruchowych tu˝ przed rozpocz´ciem malowania, lepienia, rysowania itp. Z moich doÊwiadczeƒ wynika, ˝e opowiadanie ruchem (pokazywanie kszta∏tu, wielkoÊci, odleg∏oÊci itp.) pomaga szczególnie tym
dzieciom, które sà zbyt nieÊmia∏e, majà s∏abà koordynacj´ wzrokowo-ruchowà,
a na dodatek z niech´cià traktujà swojà dzia∏alnoÊç artystycznà.
Niebywale kszta∏càce jest tak˝e ∏àczenie dzia∏alnoÊci plastycznej z prze˝ywaniem muzyki. M. Debesse10 podaje wiele dowodów przemawiajàcych za ∏àczeWi´cej informacji podaje J.S. Bruner, Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa 1978,
s. 544–581.
10
M. Debesse, TwórczoÊç artystyczna dziecka a twórczoÊç artysty, w: Wychowanie przez sztuk´,
red. I. Wojnar, PZWS, Warszawa 1965.
9
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niem tych dwóch obszarów dzia∏alnoÊci artystycznej dzieci. W wychowaniu
przedszkolnym sprawdzajà si´ nast´pujàce formy ∏àczenia muzyki z dzia∏alnoÊcià
plastycznà:
– prze˝ycie muzyczne jako punkt wyjÊcia oraz inspiracja do wypowiadania si´
w rysunku, w malowaniu, w rzeêbie itp.;
– muzyka jako czynnik pomagajàcy skupiç si´ na dzia∏alnoÊci plastycznej;
– prze∏o˝enie tego, co dzieci narysowa∏y, na j´zyk melodii i rytmu.
Takie i podobne formy ∏àczenia twórczoÊci muzycznej i plastycznej wzbogacajà prze˝ycia artystyczne dzieci, gdy˝ pozwalajà interpretowaç lini´ melodycznà jako harmoni´ barw i odwrotnie.
W tradycji wychowania przedszkolnego ∏àczy si´ tak˝e dzia∏alnoÊç plastycznà
z tym, czego dzieci dowiadujà si´ i co prze˝ywajà podczas s∏uchania opowiadaƒ,
bajek i baÊni. Na przyk∏ad dzieci uwa˝nie s∏uchajà opowiadania, potem rozmawiajà o tym, czego si´ dowiedzia∏y, a na koniec przedstawiajà w dzia∏alnoÊci plastycznej to, co uzna∏y za najwa˝niejsze. Jest to znany schemat metodyczny i zach´cam do cz´stego prowadzenia takich zaj´ç.
W zakresie wychowania przez sztuk´ zalecam tak˝e wprowadzenie dzieci
w Êwiat malarstwa, rzeêby i architektury, w tym tak˝e w twórczoÊç ludowà.
W tradycji wychowania przedszkolnego zapoznaje si´ dzieci ze sztukà ludowà
przez organizowanie kàcików regionalnych. Zach´ca si´ tak˝e dzieci do dzia∏alnoÊci artystycznej mieszczàcej si´ w kr´gu sztuki ludowej, np. lepienie naczyƒ
z gliny i ich wypalanie, wycinanki z papieru, sporzàdzanie pisanek, strojenie gaików, topienie marzanny. Nie sposób przeceniç tego zakresu wychowania przez
sztuk´, bo sztuka ludowa w swojej prostocie jest bliska dzieci´cej twórczoÊci.
Jest to tak˝e wdzi´czne pole do ∏àczenia ró˝nych dziedzin wychowania.
Proponuj´ nie tylko przybli˝enie dzieciom Êwiata malarstwa i rzeêby (przez
wspólne oglàdanie reprodukcji, a tak˝e organizowanie dzieciom wycieczek
do muzeum i na wystawy), lecz tak˝e formy uwra˝liwiania na pi´kno tak, aby dostrzega∏y urod´ budowli, ogrodów i parków oraz gustownie urzàdzonych
wn´trz.
Kolejny wa˝ny obszar wychowania przez sztuk´ to tworzenie przez dzieci
sztuki u˝ytkowej, oczywiÊcie na miar´ ich mo˝liwoÊci. Mogà to byç karty Êwiàteczne, ozdobne koperty, a tak˝e drobne prezenty w postaci figurek, naczyƒ,
zak∏adek do ksià˝ek itp. Tego rodzaju dzia∏alnoÊç jest wielce kszta∏càca, i to nie
tylko ze wzgl´du na wartoÊci artystyczne wykonywanych przedmiotów. Jest to
bowiem doskona∏a okazja do kszta∏towania sprawnoÊci manualnej, wszak dok∏adnoÊç i precyzja wykonania podnosi wartoÊç artystycznà przedmiotów. Ponadto dzieci uczà si´, w jaki sposób mogà innym sprawiç radoÊç i wyraziç
wdzi´cznoÊç.
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Warto nieco inaczej zorganizowaç kàcik plastyczny. Mo˝na w nim ustawiç
dwa ma∏e stoliki, przy nich postawiç krzese∏ka – niech zapraszajà dzieci do zaj´cia miejsca11. Na jednym stoliku nale˝y po∏o˝yç wszystkie przedmioty potrzebne do rysowania. Je˝eli tak si´ stanie, dzieci usiàdà i b´dà rysowaç. Nie
trzeba ich namawiaç, bo sytuacja prowokuje dostatecznie mocno.
Na drugim stoliku nale˝y zgromadziç wszystko, co potrzebne do lepienia:
podk∏adki, plastelina na tacach itp. Przedmioty te majà byç tak u∏o˝one, by
dziecko tylko usiad∏o i lepi∏o. Dzieci, które wiedzà, do czego to s∏u˝y, same
b´dà si´ bawiç. Taka organizacja kàcika u∏atwi nauczycielowi prac´. Kilkoro
dzieci w grupie b´dzie zaj´tych sensownà dzia∏alnoÊcià w tej cz´Êci sali.
Dzieci b´dà potrafi∏y skupiç si´ d∏u˝ej na rysowaniu i lepieniu, je˝eli gospodarzem kàcika b´dzie spory miÊ – artysta, który patrzy na dzieci i obdarza je
uwagà, wys∏ucha tego, co one mówià, i wszystko zrozumie, a one zajmujà si´
lepieniem i rysowaniem. Dla misia mo˝na narysowaç coÊ wa˝nego, ulepiç
grzybka itp. Bo jemu wszystko si´ podoba. MiÊ – artysta mo˝e na chwil´ zastàpiç nauczyciela, dlatego nie musi on ju˝ byç obecny w kàciku plastycznym
i mo˝e zajàç si´ innymi dzieçmi.
Warto tak˝e w kàciku plastycznym zorganizowaç warunki do uprawiania
malarstwa Êciennego12. Wystarczy umocowaç na Êcianie p∏yt´ pilÊniowà,
do niej przymocowaç przylepcem (nie pluskiewkami) papier, na dole roz∏o˝yç zmywalne tworzywo, aby nie plamiç pod∏ogi. Dzieci mogà wi´c malowaç na du˝ych formatach. Zorganizowanie takiego kàcika trzeba zaproponowaç rodzicom, którzy chcà rozwijaç zainteresowania plastyczne swojego
dziecka.

11
W pewnych sytuacjach przedmioty wymuszajà czynnoÊci cz∏owieka: na pustym krzeÊle bezwiednie si´ siada, lekko wysuni´ta szuflada prowokuje do sprawdzenia, co tam jest, pude∏ko z odchylonym wieczkiem kusi do zajrzenia. Takie prowokujàce sytuacje wykorzystuje si´ w terapii
dzieci o zbyt s∏abej potrzebie poznania. Namawiam, aby z nich korzystaç tak˝e w trakcie organizowania zaj´ç z maluchami w domu i w przedszkolu.
12
Zainteresowane osoby namawiam do przeczytania ksià˝ki H. Olechnowicz, Dobre chwile
z naszym dzieckiem. Zabawy sprzyjajàce rozwojowi charakteru, WSiP, Warszawa 1997. Sà tam wspania∏e pomys∏y i niezwykle màdre komentarze pedagogiczne.
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10.10.2. Wdra˝anie dzieci do wypowiadania si´ w ró˝nych
formach plastycznych. Oglàdanie i rozmawianie o tym,
co artyÊci przedstawiajà w swoich dzie∏ach. TreÊci kszta∏cenia
oraz komentarze metodyczne13
Organizowanie dzieciom zabaw z plastelinà, masà solnà14
Zabawy tego typu trzeba rozpoczàç od kszta∏towania ruchów: toczenia,
rozrywania (kawa∏kowania), ∏àczenia, rozklepywania. Je˝eli dziecku trudno
jest uformowaç na przyk∏ad kulk´, trzeba mu pomóc i poprowadziç je w taki sposób15:
– doros∏y pochyla si´ nad dzieckiem tak, aby jego lewa r´ka znajdowa∏a si´
tu˝ przy lewej r´ce dziecka, a prawa przy prawej. Przy takim obejmowaniu
przekazuje si´ dziecku maksimum doznaƒ czuciowych, a ponadto pomaga
mu si´ skupiç na czynnoÊciach ràk;
– doros∏y nak∏ada swoje d∏onie na r´ce dziecka i prowadzi ruchy dzieci´cych d∏oni tak, aby dziecko samo oderwa∏o kawa∏ek masy solnej, a potem toczy∏o go, a˝ do uformowania kulki.
Jest to skuteczny sposób wspomagania dziecka w wykonywaniu trudniejszych czynnoÊci. Otrzymuje ono bowiem maksimum informacji: czuje intencje doros∏ego, jego skupienie i zmiany napi´cia mi´Êni.
Dzieci mogà lepiç z plasteliny lub masy solnej: a) pieczywo na Êniadanie dla
lalki i misia, b) grzybki i inne dary lasu, c) bi˝uteri´ dla mamy, d) zwierz´ta
do zagrody wiejskiej (do zoo) itp.
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Wspomaganie dzieci w rozwijaniu sprawnoÊci manualnej oraz wspó∏pracy oka i r´ki niezb´dnej w dzia∏alnoÊci plastycznej
Rysowanie patykiem po ubitej i wyg∏adzonej ziemi lub kredà na asfalcie
sprzyja panowaniu nad r´kà i narz´dziem. Wzmacnia drobne mi´Ênie d∏oni
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13
TreÊci kszta∏cenia wyró˝niono pogrubionà czcionkà, a komentarze metodyczne – zielonym
paskiem.
14
Oto prosty sposób przygotowania masy solnej. Trzeba wsypaç do naczynia sól i màk´ w proporcjach jeden do jednego i dodaç odrobink´ wody. Chodzi o to, ˝eby pod wp∏ywem ugniatania
sól roztopi∏a si´, tworzàc z màkà mas´ solnà. Je˝eli ugniatanie jest trudne, mo˝na dodaç jeszcze
kilka kropel wody. Gotowa masa ma byç jednolita i ∏atwa do ugniatania, rozdzielenia, ∏àczenia razem itd. Przedmioty z masy solnej trzeba wysuszyç (mo˝na je tak˝e upiec i wówczas nabierajà
pi´knego koloru) i pomalowaç.
15
Szczegó∏owe instrukcje w zakresie prowadzenia dzieci w trakcie opanowania trudnych czynnoÊci podaje F. Affolter (op. cit., s. 196–194). Zalecana przez nià metoda pozwala uczyç dzieci
przez czucie i przekazywanie im pe∏nych informacji o celowym zachowaniu si´ cz∏owieka.
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i palców oraz u∏atwia dziecku kontrolowanie nacisku w trakcie rysowania.
Warto wi´c zorganizowaç rysowanie kolorowà kredà (kredkami Êwiecowymi) na asfaltowej alei. Trzeba pokazaç dzieciom, jak rysuje si´ na asfalcie, i zach´ciç do tej czynnoÊci. Na koniec pochwaliç, bo takie rysowanie wymaga
wysi∏ku.
Rysowanie kresek, szyn, krzy˝y i kó∏ek – we wszystkich sprawdzianach
rozwojowych sà zadania kontrolujàce, czy dziecko potrafi to narysowaç.
Spe∏nienie tych oczekiwaƒ dobrze Êwiadczy o rozwoju dziecka. Bez wczeÊniejszych çwiczeƒ dziecko nie b´dzie umia∏o trzymaç w d∏oni kredki i precyzyjnie kierowaç ruchami d∏oni. Narysowanie poziomych i pionowych kresek,
szyn i krzy˝a b´dzie dla dziecka ∏atwiejsze, je˝eli: a) najpierw narysuje kreski
w powietrzu wyciàgni´tà r´kà (du˝y ruch wykonany ramieniem), b) potem
narysuje kreski palcem na stole (ruch mniejszy, anga˝ujàcy przedrami´ i d∏oƒ),
c) na koniec narysuje kredkà na papierze (koordynacja drobnych ruchów d∏oni i palców).
Zach´canie dzieci do eksperymentowania kolorami
Do zabaw z kolorowymi farbami nie trzeba dzieci namawiaç. Celem
tych zaj´ç jest stworzenie dzieciom okazji do obserwowania i ustalania,
co wynika z mieszania kolorów. Chodzi o to, aby dzieci wiedzia∏y, jak uzyskaç kolor zielony (˝ó∏ty i niebieski), ró˝owy (bia∏y i czerwony), fioletowy
(czerwony i niebieski) itd. Jest to skomplikowane, dlatego najpierw trzeba pokazaç dzieciom, na czym polega eksperymentowanie z kolorami.
Na stoliku znajdujà si´: du˝y bia∏y karton, miseczki z farbami i szeroki
p´dzel. Nauczyciel maluje poziome pasy: bia∏y, ˝ó∏ty, niebieski, czerwony,
czarny. Nast´pnie, nie czekajàc a˝ farba wyschnie, maluje pionowe pasy
w takich samych kolorach i w tej samej kolejnoÊci. Dzieci widzà, w jaki
sposób kolory mieszajà si´ na przeci´ciach pasów. Wystarczy o tym porozmawiaç. Potem dzieci mogà eksperymentowaç z kolorami.
Mo˝na tak˝e organizowaç im zaj´cia w rodzaju Kolorowe czary. Potrzebne sà: kartki z du˝ego bloku rysunkowego, miseczka z wodà i gàbka
oraz farby akwarelowe i cienki p´dzelek. Najpierw pokaz „czarowania”.
Trzeba zmoczyç gàbkà bia∏y karton (musi byç tak mokry, aby rozp∏ywa∏a
si´ na nim farba). Nast´pnie nabiera si´ na p´dzel troch´ farby i dotyka nim
mokrego papieru. Dzieci widzà, jak powoli z rozp∏ywajàcej si´ farby wy∏ania si´ kwiat. Na pewno zechcà w podobny sposób „wyczarowaç” nie tylko kwiaty.
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Pomaganie dzieciom w swobodnym pos∏ugiwaniu si´ kolorami – malowanie palcami16
Potrzebna jest farba (w proszku) i spoiwo, najlepiej klej z rozgotowanej
màki. ˚eby dziecko nie liza∏o farby, mo˝na dodaç troch´ rozgotowanego
myd∏a (masa jest wtedy niesmaczna). W taki sposób przygotowuje si´ farby (bia∏a, czarna, ˝ó∏ta, czerwona i niebieska), a mieszajàc je, uzyskuje si´
inne barwy (zielonà, pomaraƒczowà, fioletowà itd.). Farby trzeba rozdzieliç do miseczek (w ka˝dej daç troch´ farby).
Na pod∏odze roz∏o˝yç arkusze szarego papieru, na nich bia∏e kartki,
a obok miseczki z farbami. Je˝eli dzieci pierwszy raz malujà palcami, trzeba pokazaç im, na czym to polega.
Zielona ∏àka. Dzieci rozmawiajà o tym, jaka jest trawa: Pachnàca... mokra… mi´kka i zielona... Malujemy takà traw´... Dzieci maczajà palce w farbie
i malujà, po chwili kartka jest pokryta zielonymi Êladami. Kiedy kartka troch´
przeschnie, trzeba namalowaç kwiaty. Wystarczy zanurzyç palce w miseczkach z czerwonà, ˝ó∏tà lub niebieskà farbà i przyk∏adaç je do trawy. Kolorowe kropki i paçki to kwiatki na majowej ∏àce. Dzieci mogà malowaç takà ∏àk´ indywidualnie lub w grupach.
W podobny sposób dzieci malujà Kolorowy deszcz, S∏oneczko na niebie
i chmury, Burz´ z piorunami, Spadajàce jesienne liÊcie, Ognisko, Miasto w nocy,
Padajàcy Ênieg. Im wi´cej b´dzie takich malowanek, tym lepiej.
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Jak rozwijaç u dzieci umiej´tnoÊç rysowania postaci ludzkiej – od prostych g∏owonogów do rozbudowanych schematów
Z chwilà gdy dziecko potrafi zamknàç lini´, pragnie narysowaç to, co najwa˝niejsze – cz∏owieka. Pierwsze takie rysunki to g∏owonogi. W miar´ rozwoju umys∏owego, narastajàcych doÊwiadczeƒ w rysowaniu, rosnàcej sprawnoÊci ràk oraz nabierania wprawy w zakresie wspó∏pracy r´ki i oka dziecko
tworzy bardziej doskona∏e schematy postaci cz∏owieka. Oto propozycje, które dzieciom w tym pomogà:
– Rysunek pod dyktando. Dzieci siedzà przy stolikach, majà kartony
i kredki Êwiecowe. Nauczyciel proponuje: Mo˝ecie narysowaç mnie. B´d´
opowiadaç wam, jak wyglàdam, a wy b´dziecie rysowaç. Skupia uwag´ dzieci
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O korzyÊciach, jakie wynikajà z malowania palcami, pisze H. Olechnowicz (op. cit.). Autorka
zaleca malowanie palcami w terapii dzieci o zaburzonym rozwoju, twierdzàc, ˝e: Oczy dziecka sà
g∏odne barw. Zabawa w malowanie barwnych plam to coÊ zupe∏nie innego ni˝ rysowanie domku czy
cz∏owieka. To radoÊç mazania, zestawiania barw.
16
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i gestami pokazuje kolejno kszta∏t g∏owy, oczy, nos, usta. Potem szyj´,
brzuch (tu∏ów), r´ce itd. Nazywa to, co pokazuje, a dzieci rysujà tak, jak
potrafià. Na koniec trzeba koniecznie zorganizowaç wystaw´ portretów
i pochwaliç dzieci;
– Rysujemy mam´ (tat´, babci´, dziadka): Dorysuj to, czego brakuje. Dzieci
majà kredki Êwiecowe i kartony. Wspólnie z nauczycielem ustalajà, kogo b´dà rysowaç. Rozmawiajà o tym, jak ten ktoÊ wyglàda, ˝e ma g∏ow´, w∏osy,
oczy, nos, usta itd. Dzieci zaczynajà rysowaç, nauczyciel spoglàda na rysunki
kolejnych dzieci i g∏oÊno dziwi si´: Mama bez uszu? Dorysuj... Mama bez sukienki? Dorysuj... Twoja mama na pewno ma w∏osy – dorysuj. G∏oÊno wyra˝ane
zdziwienia sà formà podpowiadania dzieciom, co majà dorysowaç. Dzi´ki temu rysunek cz∏owieka staje si´ bogatszy;
– Jest sukienka: dorysuj, ma byç dziewczynka. Sà spodnie i bluza: dorysuj,
ma byç ch∏opiec. Przed zaj´ciami trzeba na kartonach do rysowania przykleiç wyci´te z kolorowego papieru sukienki (spodnie i bluzy). Nauczyciel rozdaje takie kartony dzieciom i mówi: Jest sukienka. Ma byç dziewczynka. Rysujcie... Naklejona sukienka pomaga dziecku koncentrowaç si´
na tworzeniu wizerunku. Dziecko widzi wówczas lepsze efekty swojego
rysowania.
Stwarzanie okazji do dzia∏alnoÊci plastycznej poprzedzonej doÊwiadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej
Nauczyciel ustala razem z dzieçmi, na jaki temat b´dà wypowiadaç si´
plastycznie (wczeÊniej przygotowuje odpowiednie materia∏y i organizuje
miejsce pracy). Dzieci w formie opowiadania ruchowego pokazujà, co b´dà przedstawiaç w dzia∏alnoÊci plastycznej. Na przyk∏ad pokazujà ruchem
ràk kszta∏t s∏oƒca, kierunek odchodzàcych od niego promieni, ko∏ysanie si´
drzew na wietrze, charakterystyczny ruch skradajàcego si´ kota.
W trakcie takich opowiadaƒ ruchowych dzieci opowiadajà s∏owami to,
co robià, jak wyglàdajà obiekty, które chcà przedstawiç. Nast´pnie dzieci
siadajà przy stolikach (stajà przy sztalugach) i ka˝de z nich rysuje, maluje,
wycina, wydziera to, co wczeÊniej pokaza∏o. Gdy dzieci tworzà swoje dzie∏a, mogà s∏uchaç nastrojowej muzyki. Sprzyja to skupieniu i u∏atwia wypowiadanie si´ w kolorach i kszta∏tach.
Kiedy prace plastyczne zosta∏y ju˝ ukoƒczone, nauczyciel obdarza dzieci uwagà, podziwia to, co zrobi∏y, i organizuje wystaw´ tych prac.
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Pomaganie dzieciom w dostrzeganiu i nazywaniu ró˝nych odcieni kolorów, a tak˝e pos∏ugiwanie si´ nimi w dzia∏alnoÊci plastycznej
Starsze przedszkolaki tylko czasem mylà si´ w nazywaniu kolorów. Dotyczy to jednak kolorów, którymi jest nasycone ich otoczenie. Ta seria zaj´ç ma
pomóc dzieciom w zorientowaniu si´ w ró˝nych odcieniach koloru czerwonego, niebieskiego, zielonego itd. Mo˝na to zorganizowaç w taki sposób:
a) na zsuni´tych stolikach trzeba zgromadziç kolorowe (w ró˝nych odcieniach danego koloru) szmatki, k∏´bki we∏ny, kawa∏ki papierów i drobne
przedmioty – im wi´cej, tym lepiej, b) dzieci majà uporzàdkowaç te rzeczy
wed∏ug kolorów: osobno czerwone, niebieskie itd.
W trakcie takiego sortowania (klasyfikacji) na pewno wy∏oni si´ problem
okreÊlenia ró˝nych odcieni ka˝dego koloru. Dzieci b´dà zastanawiaç si´
nad tym, jak nazwaç ró˝ne odcienie na przyk∏ad niebieskiego i czy dany odcieƒ zaliczyç do niebieskiego, czy ju˝ do zielonego.
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Stwarzanie okazji do dzia∏alnoÊci plastycznej poprzedzonej prze˝yciami muzycznymi
Dzieci siedzà wygodnie wokó∏ nauczyciela i s∏uchajà nastrojowej muzyki.
Trzeba je zach´ciç do zamkni´cia oczu i wyobra˝enia sobie, co przedstawia muzyka. Po wys∏uchaniu utworu cichutko wstajà, spokojnie podchodzà do stolików
(sztalug) i przedstawiajà za pomocà linii, koloru, formy wys∏uchanà opowieÊç muzycznà. Na koniec nauczyciel razem z dzieçmi organizuje wystaw´ dzieci´cych
prac, dbajàc o to, aby dzieci mog∏y odczuç satysfakcj´ z tego, czego dokona∏y. Takie zaj´cia mo˝na nazwaç O czym opowiada muzyka, Malowanie muzyki itp.
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Stwarzanie okazji do ilustrowania opowiadaƒ, bajek, baÊni
Dzieci w skupieniu s∏uchajà opowiadania, bajki, baÊni (mo˝e to byç tekst
czytany przez nauczyciela albo utwór z przedszkolnej p∏ytoteki). Nast´pnie
przedstawiajà s∏owami lub pantomimà to, co zamierzajà narysowaç, namalowaç, ulepiç. Po takich doÊwiadczeniach tworzà w technice plastycznej, którà
nauczyciel uzna za w∏aÊciwà. Na koniec ka˝de dziecko wyjaÊnia, co przedstawi∏o w swojej pracy plastycznej. Nauczyciel organizuje wystaw´ prac, którà
b´dà podziwiali rodzice.
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Przybli˝anie dzieciom sztuki ludowej charakterystycznej dla regionu,
w którym dzieci mieszkajà
Sposób realizacji takich zaj´ç zale˝y od mo˝liwoÊci organizacyjnych. Mo˝e
to byç zwiedzanie wystawy, wizyta w muzeum, spotkanie z twórcà, oglàdanie zgromadzonych przedmiotów artystycznych itp.
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Informacje b´dà pe∏niejsze i bardziej osobiste, je˝eli dzieci wspólnie z nauczycielem urzàdzà kàcik regionalny. Mogà si´ w nim znajdowaç przedmioty
wykonane przez twórców ludowych, a tak˝e prace dzieci wykonane w konwencji sztuki ludowej. Taki kàcik trzeba zorganizowaç tak jak przysta∏o na minimuzeum regionalne: ka˝dy eksponat jest pi´knie pokazany i podpisany (co
to jest, kto to zrobi∏). O to musi ju˝ zadbaç nauczyciel.
Tworzenie sztuki u˝ytkowej na miar´ mo˝liwoÊci dzieci
Tego rodzaju dzia∏alnoÊç jest wielce kszta∏càca, i to nie tylko ze wzgl´du
na wartoÊci artystyczne wykonywanych przedmiotów. Jest to tak˝e okazja
do kszta∏towania sprawnoÊci manualnej. Dzieci uczà si´ tak˝e, w jaki sposób
mogà sprawiç innym radoÊç i wyraziç wdzi´cznoÊç. W zakresie mo˝liwoÊci
starszych przedszkolaków jest wykonanie: kart i stroików Êwiàtecznych,
ozdobnych kopert, prezentów w postaci figurek, naczyƒ, zak∏adek do ksià˝ek,
igielników itp.
Umo˝liwianie dzieciom obcowania ze sztukà: malarstwo, rzeêba, fotografia artystyczna, pi´kne przedmioty u˝ytkowe itp.
Wiele zale˝y tu od warunków i mo˝liwoÊci. Rzeêby, malarstwo, fotografi´
artystycznà i pi´kne przedmioty oglàda si´ zwykle w galerii, na wystawach,
w muzeum itd. Starsze przedszkolaki powinny tam bywaç, gdy jest taka mo˝liwoÊç. Chodzi tak˝e o klimat sprzyjajàcy oglàdaniu dzie∏ sztuki. Gdy nie ma
takich mo˝liwoÊci, trzeba skorzystaç z albumów. Najlepiej, gdy pokazywane
tam ilustracje dotyczà tego, co dzieci interesuje i z czym si´ spotykajà.
Na przyk∏ad jesienià warto pokazaç dzieciom reprodukcje obrazów, na których artyÊci przedstawiajà t´ por´ roku. Mo˝e to byç wspólne oglàdanie albumu z dobrze dobranà muzykà w tle.
Uwra˝liwienie dzieci na pi´kno architektury, tak˝e tej zwanej zielonà
Na ten temat mówi si´ zbyt rzadko nie tylko w przedszkolach. Zapewne
dlatego ma∏o kogo dra˝nià brzydkie budynki, zaÊmiecone place zamiast
pi´knych ogrodów wokó∏ domostw. Warto zadaç sobie trud i pokazaç starszym przedszkolakom, jak pi´kne mogà byç budowle, ile uroku majà parki
i ogrody. Mo˝na to zrealizowaç w nast´pujàcy sposób:
– wspólne oglàdanie albumów, w których przedstawiono pi´knà architektur´ (budowle) i wspania∏e ogrody. Po rozmowie o tym, co dzieci zobaczy∏y,
mo˝na zaproponowaç dzieciom namalowanie na przyk∏ad rajskiego ogrodu;
– wycieczka, której celem jest oglàdanie budowli lub spacer do ogrodu albo parku ze zwróceniem uwagi na to, co jest w nich pi´kne;
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– konstruowanie makiety, na której znajdujà si´ budowle i ogrody wykonane przez dzieci z ró˝nych materia∏ów i pi´knie ozdobione.
Takich zaj´ç powinno byç kilka, bo has∏o to mo˝na zrealizowaç w korelacji z odpowiednimi has∏ami w zakresie wychowania rodzinnego i obywatelskiego.
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Uwra˝liwienie dzieci na pi´kno i funkcjonalnoÊç wn´trz
Jest to kontynuacja poprzednich zaj´ç i dlatego przebieg ich mo˝e byç podobny: a) dzieci oglàdajà fotografie (albumy, czasopisma, foldery) przedstawiajàce funkcjonalnie urzàdzone wn´trza, b) nauczyciel organizuje dzieciom
wycieczk´ do miejsc, o których wie, ˝e sà tam ∏adnie urzàdzone wn´trza
(muzeum, nowoczeÊnie urzàdzone biura, banki itp.), c) po powrocie z wycieczki urzàdzajà pokój dla lalki, misia lub zastanawiajà si´, co mo˝na zmieniç
w ich sali, aby by∏o wygodniej i ∏adniej.
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10.10.3. Co starszy przedszkolak powinien wiedzieç i umieç
z wychowania plastycznego?
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Efektów wychowania przez sztuk´ nie sposób zmierzyç. Obejmuje ono
wspomaganie dzieci´cej wyobraêni i wra˝liwoÊci na pi´kno, rozwijanie zdolnoÊci oraz kszta∏towanie umiej´tnoÊci twórczego wypowiadania si´ w ró˝nych formach dzia∏alnoÊci plastycznej. To, co mo˝na uchwyciç i oceniç, dotyczy g∏ównie
∏atwoÊci, z jakà dzieci wypowiadajà si´ w technikach plastycznych. Nie jest to
ma∏o, gdy˝ starsze przedszkolaki niebawem rozpocznà nauk´ w szkole, a tam
b´dà odnosiç szkolne sukcesy, gdy ich rysunki b´dà bogate w szczegó∏y, czytelne i ciekawe kolorystycznie. Dlatego trzeba zadbaç o to, aby dzieci w ramach
wychowania plastycznego pozna∏y i pos∏ugiwa∏y si´ ró˝norodnymi technikami
plastycznymi. Im ch´tniej i swobodniej b´dà wypowiada∏y si´ w rysunku, w malowaniu i innych technikach plastycznych, tym lepiej.
Nie trzeba jednak robiç problemu, gdy któreÊ dziecko nie przejawia zainteresowania architekturà, malarstwem czy rzeêbà. Tak bywa szczególnie wówczas, gdy doroÊli z najbli˝szego otoczenia dziecka tak˝e si´ tym nie interesujà.
Trzeba mieç nadziej´, ˝e to si´ zmieni, gdy dziecko zetknie si´ z prawdziwà sztukà w bardziej sprzyjajàcych sytuacjach.
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10.11. Wspomaganie rozwoju umys∏owego dzieci
przez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowaƒ technicznych u dzieci i wdra˝anie
do zachowania ostro˝noÊci przy korzystaniu
z urzàdzeƒ znajdujàcych si´ w najbli˝szym
otoczeniu
10.11.1. O roli zabaw konstrukcyjnych w rozwoju umys∏owym
dzieci i sposobach budzenia ich zainteresowaƒ technicznych.
W jaki sposób rodzice mogà zadbaç o to, aby dzieci rozsàdnie
obchodzi∏y si´ z urzàdzeniami znajdujàcymi si´
w najbli˝szym otoczeniu?
Realizacja wychowania technicznego sprawia nauczycielom wiele k∏opotów.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e starsze przedszkolaki powinny byç wprowadzone
w Êwiat techniki. W ich otoczeniu jest przecie˝ coraz wi´cej urzàdzeƒ technicznych, z których korzystajà doroÊli. Dzieci sà zafascynowane urzàdzeniami i podczas nieobecnoÊci rodziców rozkr´cajà je, aby dowiedzieç si´, co jest w Êrodku
i dlaczego to funkcjonuje. Urzàdzenia ulegajà zniszczeniu, a na dodatek dochodzi do mniej lub bardziej groênych wypadków.
Ostro˝ne obchodzenie si´ z urzàdzeniami to tylko ma∏y zakres wychowania
technicznego. G∏ównym celem jest wspieranie dzieci w dzia∏alnoÊci konstrukcyjnej oraz budzenie ich zainteresowaƒ technikà. Dlatego w tym obszarze wychowania wyró˝niam nast´pujàce powiàzane ze sobà zakresy:
– stwarzanie dzieciom warunków do zabaw konstrukcyjnych, aktywnoÊci typowej dla starszych przedszkolaków. Jest to znakomity sposób wspomagania
dzieci w rozwoju umys∏owym, w tym dba∏oÊç o kszta∏towanie ich sprawnoÊci ruchowej oraz wspó∏pracy r´ki i oka;
– stopniowe zach´canie dzieci do majsterkowania: jest to przed∏u˝enie zabaw konstrukcyjnych. Trzeba pami´taç o ró˝nicach indywidualnych w rozwoju
dzieci i takà dzia∏alnoÊç proponowaç tym, które charakteryzujà si´ wi´kszà
sprawnoÊcià manualnà i sà zainteresowane urzàdzeniami technicznymi;
– budowanie wiedzy o urzàdzeniach technicznych na miar´ mo˝liwoÊci i potrzeb poznawczych dzieci. Ten zakres musi tak˝e obejmowaç uÊwiadamianie
dzieciom niebezpieczeƒstw wynikajàcych z niew∏aÊciwego obchodzenia si´
z urzàdzeniami.
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O szczególnej wartoÊci zabaw konstrukcyjnych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Zabawy konstrukcyjne1 wywodzà si´ z zabaw manipulacyjnych i sà z nimi ÊciÊle
powiàzane. W definicjach zabaw konstrukcyjnych podkreÊla si´, ˝e ich efektem
jest jakiÊ wytwór, niezale˝nie od tego, czy tworzàc go, dziecko u˝y∏o jedynie swoich ràk (np. zbudowa∏o domek z gotowych klocków), czy pos∏ugiwa∏o si´ narz´dziami (np. u˝ywajàc wiaderka, ∏opatki, zbudowa∏o z piasku fortec´). Dzieci mogà
takie konstrukcje realizowaç wed∏ug wzoru lub tworzyç je z wyobraêni.
Typowà, lecz nie jedynà, zabawà konstrukcyjnà przedszkolaków jest budowanie
z klocków. Je˝eli dzieci sà zach´cane do zabaw klockami, majà wi´cej okazji do rozwijania swoich mo˝liwoÊci intelektualnych, a tak˝e kszta∏towania sprawnoÊci manualnych, koordynacji percepcyjno-motorycznej i zainteresowaƒ konstrukcyjnych.
Oto kilka wa˝niejszych informacji dotyczàcych zadaƒ konstrukcyjnych2.
W po∏owie drugiego roku ˝ycia dziecko potrafi zbudowaç wie˝e z 3, a nawet z 4
klocków. Kilka miesi´cy póêniej dziecko – dwulatek – zbuduje wie˝´ a˝ z 5 i wi´cej klocków. Trzylatki swobodnie tworzà z klocków jeszcze wy˝sze wie˝e, a tak˝e mostki i bramy. Starsze przedszkolaki – czterolatki i pi´ciolatki – dà˝à do zamykania przestrzeni w strukturach trójwymiarowych, co pozwala im tworzyç
bardziej skomplikowane konstrukcje z klocków, na przyk∏ad domy, fabryki, fortece. Do tak z∏o˝onych konstrukcji dzieci wykorzystujà nie tylko klocki o ró˝nych kszta∏tach, lecz tak˝e wszystko to, co znajduje si´ w ich zasi´gu, a wi´c pude∏ka, patyczki, deseczki itd. Ch´tnie te˝ budujà z klocków, które na ró˝ne
sposoby mo˝na ze sobà spajaç, np. klocki lego.
O tym, ˝e zabawy konstrukcyjne niebywale rozwijajà dzieci´cy umys∏, Êwiadczy fakt, ˝e tylko maluchy budujà na zasadzie Zobacz´, co z tego b´dzie. Na przyk∏ad dziecko postawi∏o klocek na klocku i stwierdza: Wie˝a, dok∏adajàc kolejny
klocek, spowodowa∏o katastrof´. Âmieje si´ i patrzàc na rozsypane klocki,
stwierdza: B´dzie pociàg i uk∏ada klocek za klockiem.
Je˝eli dzieci sà zach´cane do takich zabaw, szybko doÊwiadczajà, ˝e mo˝na przed zabawà okreÊliç zamys∏, a potem go realizowaç. OÊwiadczajà na przyWi´cej informacji podajà: E.B. Hurlock (Rozwój dziecka, PWN, Warszawa 1960,
s. 425–437); M. Przetacznik-Gierowska (Zmiany rozwojowe aktywnoÊci i dzia∏alnoÊci jednostki,
w: M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Psychologia rozwoju cz∏owieka. Zagadnienia ogólne,
tom 1, PWN, Warszawa 1996; Âwiat dziecka. AktywnoÊç – poznanie – Êrodowisko. Skrypt z psychologii rozwojowej nr 684, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Kraków 1993); W. Okoƒ (Zabawa a rzeczywistoÊç, WSiP, Warszawa 1987, s. 188–197) i inni.
2
Dynamik´ rozwoju zabaw konstrukcyjnych uwzgl´dniajà sprawdziany rozwojowe dla dzieci
znajdujàce si´ w publikacji E. Franus, Sprawdziany rozwoju dziecka: od urodzenia do szóstego roku ˝ycia, Nasza Ksi´garnia, Warszawa 1975.
1
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k∏ad: Zbuduj´ gara˝ i budujà go. Sà tak zainteresowane realizacjà swojego pomys∏u, ˝e proszà o pomoc, gdy budowla w niewielkim stopniu przypomina to, co
zaplanowa∏y. Dzieci starsze dok∏adnie wyobra˝ajà sobie, co chcà zbudowaç, dobierajà odpowiednie klocki, a nawet uzgadniajà plan, je˝eli bawià si´ w grupie.
Ponadto zabawy konstrukcyjne u starszych przedszkolaków ∏àczà si´ z zabawami tematycznymi3, co znacznie podnosi ich wartoÊç edukacyjnà. Na przyk∏ad
dzieci konstruujà tramwaj, który s∏u˝y im potem do przewo˝enia ludzików w zabawie tematycznej Jeêdzimy tramwajem. W ten sposób konstrukcje wykonane
przez dzieci nabierajà nowego sensu: najpierw wysi∏ek i przyjemnoÊç konstruowania, potem satysfakcja z przydatnoÊci tego, co same zbudowa∏y.
W zabawach konstrukcyjnych dzieci wdra˝ajà si´ do skupiania uwagi na jednym zadaniu przez d∏u˝szy czas i uczà si´ tak gospodarowaç swoimi zasobami
poznawczymi, aby je zrealizowaç. Tym sposobem mogà kszta∏towaç swoje poczucie sprawstwa Potrafi´ to zrobiç..., Jak zechc´, to zrobi´. Uczà si´ przewidywaç, co po kolei trzeba wykonaç, aby osiàgnàç cel (np. przygotowaç klocki, wybraç w∏aÊciwe i odpowiednio zestawiç), a tak˝e realizowaç swój zamys∏
do koƒca (odczucie satysfakcji, ˝e si´ uda∏o) z mo˝liwoÊcià zastosowania wykonanej konstrukcji w innej sytuacji.
Niestety, w wielu przedszkolach lekkomyÊlnie rezygnuje si´ z opisanych mo˝liwoÊci edukacyjnych. Zwyczajnie lekcewa˝y si´ zabawy klockami i nie dba o to,
aby sale zabaw wyposa˝yç w zwyczajne, drewniane klocki4; albo nie ma ich tam
wcale, albo jest ich tak ma∏o, ˝e nie sposób zbudowaç z nich coÊ sensownego.
Niestety, rodzice tak˝e rzadko kupujà dzieciom zwyczajne klocki.
To musi si´ zmieniç, trzeba koniecznie stwarzaç dzieciom warunki do zabaw
konstrukcyjnych, w których g∏ównym tworzywem sà drewniane, zwyczajne
klocki. Radz´ zorganizowaç kàcik do zabaw klockami. Na pod∏odze powinna byç
wyk∏adzina w jednolitym, spokojnym kolorze. Wyznacza ona obszar, na którym
dzieci mogà budowaç. Je˝eli jest np. szara, wyraênie widaç na niej kolory klocków. Klocki powinny byç posortowane w pojemnikach. Je˝eli osobno b´dà
daszki, ceg∏y, mostki itp., dzieci nie b´dà wysypywa∏y wszystkich klocków
z pojemników, aby znaleêç ten w∏aÊciwy. Mniej jest wówczas sprzàtania.
Zwraca na to uwag´ M. Przetacznik-Gierowska, Âwiat dziecka..., s. 34 i dalsze.
Goszczàc w przedszkolach, pytam o zwyczajne, drewniane klocki, gdy˝ sà mi potrzebne na przyk∏ad do prowadzenia zaj´ç otwartych dla rodziców i nauczycieli. WyjaÊnia si´ mi wówczas: Nie ma na to
pieni´dzy..., Nie sposób ich kupiç..., Dzieci ju˝ si´ nimi nie chcà bawiç itp. Okazuje si´ jednak, ˝e w przedszkolu znalaz∏y si´ pieniàdze na drogie mechaniczne zabawki typu robot, zdalnie kierowane pojazdy,
porcelanowe lalki w aksamitnych ubrankach itd. Drewniane klocki mo˝na kupiç w wielu sklepach. Dzieci nie chcà bawiç si´ klockami tylko dlatego, ˝e klocków jest zbyt ma∏o, ˝eby zbudowaç z nich to, co
chcà, a ponadto widzà brak zainteresowania, gdy zaczynajà budowaç cokolwiek z klocków.
3
4
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Sortowanie klocków to tak˝e znakomite çwiczenie w zakresie klasyfikowania. W pojemnikach mogà si´ równie˝ znajdowaç elementy, które wzbogacà budowle: deseczki, pude∏ka, patyczki itd. Klocków musi byç najwi´cej – tyle, ˝eby
dzieci, bawiàc si´ razem, mog∏y zbudowaç miasteczko, warowny zamek itp.
Zabawy klockami b´dà dla dzieci bardziej atrakcyjne, gdy doros∏y zach´ci
do budowania, co jakiÊ czas podejdzie i zachwyci si´ tym, co ju˝ zosta∏o zbudowane, i porozmawia o dalszych zamierzeniach. Nie trzeba tak˝e od razu likwidowaç budowli, poniewa˝ wartoÊç edukacyjna budowania z klocków wzrasta,
gdy dzieci mogà kontynuowaç zabaw´ przez kilka dni, rozbudowujàc, zmieniajàc przeznaczenie budowli itp.
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O poczàtkach majsterkowania, czyli o wdra˝aniu dzieci
do pos∏ugiwania si´ narz´dziami i przyborami
Majsterkowanie wywodzi si´ z zabaw konstrukcyjnych i ró˝ni si´ od nich
tym, ˝e dziecko, tworzàc coÊ, pos∏uguje si´ rozmaitymi narz´dziami i przyborami. Trzeba dodaç, ˝e narz´dziem sà tak˝e no˝yczki, a nie tylko m∏otek, Êrubokr´t itp. Starsze przedszkolaki majà zdecydowanie mniejsze mo˝liwoÊci
w zakresie pos∏ugiwania si´ narz´dziami ni˝ szeÊciolatki i mali uczniowie.
Na dodatek w grupach czterolatków i pi´ciolatków wyst´pujà znaczne ró˝nice indywidualne w pos∏ugiwaniu si´ choçby no˝yczkami: sà dzieci, które nigdy nie trzyma∏y no˝yczek w d∏oni, i takie, które potrafià sprawnie przeciàç
kartk´. Warto wi´c organizowaç zaj´cia w zespo∏ach dzieci o ró˝nym poziomie sprawnoÊci.
˚eby uniknàç sytuacji, w której dziecko o niskiej sprawnoÊci manualnej zostaje
zepchni´te do roli widza, trzeba zajàç si´ nim indywidualnie. Najpierw doros∏y obdarza uwagà wszystkie dzieci pracujàce w grupie i wyra˝a podziw, ˝e tyle ju˝ zrobi∏y. Potem zajmuje si´ mniej sprawnym dzieckiem, uk∏ada mu d∏onie i palce na no˝yczkach i kieruje nimi tak, aby dziecko zacz´∏o ciàç papier. Warto jeszcze przez
chwil´ byç obok dziecka, aby je wspieraç i zach´caç – pos∏ugiwanie si´ no˝yczkami jest bowiem bardzo trudne. No˝yczki w r´kach dziecka mogà te˝ byç niebezpieczne zarówno dla niego, jak i innych dzieci. Dlatego trzeba dopilnowaç, aby
w trakcie pos∏ugiwania si´ no˝yczkami dzieci siedzia∏y spokojnie przy stolikach, nie
wymachiwa∏y no˝yczkami, nie schyla∏y si´ z no˝yczkami w r´ku.
Starsze przedszkolaki powinny tak˝e nauczyç si´ pos∏ugiwania si´ m∏otkiem, Êrubokr´tem i innymi prostymi narz´dziami. Dzieci mieszkajàce na wsi
majà ku temu wi´cej okazji. Cz´Êciej towarzyszà doros∏ym w pracach domowych – podajà narz´dzia, czasami pos∏ugujà si´ nimi lub przytrzymujà coÊ. Bywa to cz´sto niebezpieczne, gdy˝ nawet bardzo màdry przedszkolak nie jest
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w stanie przewidzieç niebezpieczeƒstwa. Poczuciu pewnoÊci, ˝e potrafi´ nie
towarzyszy tak potrzebna przezornoÊç. Bywa wi´c, ˝e rosnàca sprawnoÊç
dziecka w zakresie pos∏ugiwania si´ narz´dziami i urzàdzeniami mo˝e obróciç
si´ przeciw niemu.
O potrzebie rozszerzania wiedzy o urzàdzeniach technicznych
i wdra˝ania dzieci do rozsàdnego obchodzenia si´ z nimi
Najwa˝niejsze jest tu zapoznanie dzieci z urzàdzeniami domowymi, z którymi stykajà si´ najcz´Êciej i które sà tak proste, ˝e starszy przedszkolak jest w stanie zrozumieç, jak one dzia∏ajà. Nie powinno byç tak˝e k∏opotów organizacyjnych, gdy˝ latarka, odkurzacz, suszarka do w∏osów i zegar znajdujà si´ zapewne
w ka˝dym przedszkolu. W przedszkolach wiejskich warto uwzgl´dniç inne urzàdzenia techniczne, typowe dla gospodarstwa wiejskiego.
N.N. Poddjakow5 zaleca pewnà logik´ zapoznawania dzieci z nowymi obiektami. Uwa˝a on, ˝e budowanie dzieci´cej wiedzy o otaczajàcym Êwiecie musi
od poczàtku charakteryzowaç si´ poprawnymi procedurami intelektualnymi.
Uwzgl´dniajàc zalecenia Poddjakowa, proponuj´ – na przyk∏adzie suszarki
do w∏osów – sposoby zapoznawania dzieci z urzàdzeniami technicznymi. Dla
unikni´cia nieporozumieƒ opisuj´ szczegó∏owo czynnoÊci doros∏ego wraz z formu∏à wyra˝eƒ s∏ownych. Nie oznacza to jednak, ˝e trzeba si´ tego nauczyç
na pami´ç. Tak szczegó∏owy opis ma pomóc doros∏emu wyobraziç sobie, co ma
robiç i jak ma mówiç do dzieci. W opisie nie uwzgl´dniam dzieci´cych pytaƒ. B´dzie ich wiele, lepiej odpowiedzieç na nie na koƒcu.
Doros∏y zaczyna od zaciekawienia dzieci danym urzàdzeniem – suszarkà. Potem gromadzi dzieci przed sobà, dbajàc o to, aby ka˝de z nich dobrze widzia∏o
i s∏ysza∏o (wówczas nie b´dà si´ popychaç). Pokazuje dzieciom urzàdzenie i opowiada o nim w nast´pujàcy sposób:
– To jest suszarka – urzàdzenie elektryczne przeznaczone do suszenia w∏osów
(nazwa zalicza do kategorii). Suszy ciep∏ym lub ch∏odnym powietrzem (zastosowanie). Sà jeszcze inne suszarki;
– Ta suszarka jest niebieska, ma∏a i ma taki kszta∏t (opisuje kolor, wielkoÊç,
a gestem pokazuje kszta∏t). Suszarki sà te˝ w innych kolorach, o innym kszta∏cie,
wi´ksze i pot´˝niejsze. Te sà u˝ywane przez fryzjerów;

5
Autorytet w zakresie wychowania przedszkolnego N.N. Poddjakow (MyÊlenie przedszkolaka,
WSiP, Warszawa 1983, s. 246 i dalsze) wskazuje na mo˝liwoÊci zastosowania wyników badaƒ psychologicznych nad rozwojem myÊlenia dzieci. Zaleca mi´dzy innymi podany sposób zapoznawania
przedszkolaków z ró˝nymi i nowymi dla nich obiektami.
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– WyjaÊni´, z czego sk∏ada si´ suszarka do w∏osów (wyjaÊnieniom s∏ownym opisujàcym urzàdzenia towarzyszà gesty). Zaczynam od kabla, bo to jest suszarka
elektryczna. Kabel zakoƒczony jest zwyczajnà wtyczkà. A to jest uchwyt, ˝eby wygodnie móc trzymaç suszark´ jednà d∏onià. To jest korpus suszarki zakoƒczony dyszà,
z której wydobywa si´ ciep∏e lub ch∏odne powietrze. W Êrodku jest silniczek z wiatraczkiem: wiatraczek widaç, silnika nie, bo jest w Êrodku obudowy. Tu jest przycisk
– wy∏àcznik. A tu regulator temperatury – mo˝na go nastawiaç i wówczas powietrze
suszàce w∏osy b´dzie cieplejsze albo zimniejsze;
– Teraz poka˝´ i wyjaÊni´, jak dzia∏a to urzàdzenie. Trzeba w∏o˝yç wtyczk´
do gniazdka, bo to jest suszarka elektryczna (wk∏ada). Naciskam przycisk (przyciska) – suszarka zaczyna dzia∏aç. Silnik pracuje i wypycha ciep∏e lub ch∏odne powietrze. Mo˝na suszyç w∏osy (pokazuje suszenie swoich w∏osów);
– Komu wysuszyç w∏osy?... (suszy kosmyki w∏osów dzieci). Koniec – w∏osy sà suche, mo˝na wy∏àczyç suszark´ (wy∏àcza) i wyjàç wtyczk´ z gniazdka (wyjmuje).
Po tej prezentacji trzeba z dzieçmi rozmawiaç o bezpiecznym korzystaniu z suszarki. Starsze przedszkolaki sporo ju˝ wiedzà, wystarczy wi´c kierowaç rozmowà
i uzupe∏niç to, czego dzieci nie powiedzia∏y. Efektem majà byç wnioski dotyczàce:
a) ostro˝nego trzymania wtyczki przy wk∏adaniu i wyjmowaniu gniazdka, b) takiego
suszenia w∏osów, aby si´ nie dosta∏y do Êrodka urzàdzenia, c) suszenia w∏osów daleko od wody, ˝eby urzàdzenie nie zamoczy∏o si´, d) wy∏àczenia urzàdzenia zaraz po zakoƒczeniu suszenia, e) w∏aÊciwego przechowania, f) zasady – dziecko nie mo˝e bawiç
si´ urzàdzeniami elektrycznymi ani próbowaç ich naprawiaç lub rozkr´caç itd.
Taka lekcja koƒczy si´ rozmowà; dzieci pytajà – doros∏y odpowiada. Na koniec dzieci muszà mieç okazj´ do osobistych doÊwiadczeƒ, majà nie tylko dotknàç urzàdzenia, lecz tak˝e spróbowaç si´ nim pos∏u˝yç. B´dzie wiele pytaƒ
i trzeba na nie odpowiedzieç.
Potrzebna jest tak˝e wycieczka do warsztatu, w którym naprawiany jest
sprz´t gospodarstwa domowego. Dzieci b´dà tam mia∏y wiele okazji do zadawania pytaƒ, a udzielone odpowiedzi uzupe∏nià ich wiadomoÊci.
Kwestie bezpieczeƒstwa zwiàzane z korzystaniem z urzàdzeƒ elektrycznych
trzeba omówiç na zebraniu z rodzicami – warto przy tym skorzystaç z wiedzy
i doÊwiadczeƒ rodziców. Namawiam te˝ do skorzystania z wzorców metodycznych podanych przez J.H. Helm i L.G. Katz, które zaadaptowa∏y metod´ projektów w edukacji elementarnej6. Szczególnie interesujàce sà ustalenia dotyczàce
budowli z klocków, zapraszania ekspertów na zaj´cia z dzieçmi, organizowania
zaj´ç terenowych, a tak˝e opis realizacji projektu Wóz stra˝acki.

15
J.H. Helm, L.G. Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Wydawnictwa
CODN, Warszawa 2003.
6

16
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10.11.2. Wspomaganie rozwoju umys∏owego dzieci przez
zabawy konstrukcyjne, budzenie ich zainteresowaƒ technicznych
i wdra˝anie do bezpiecznego korzystania z urzàdzeƒ
znajdujàcych si´ w otoczeniu. TreÊci kszta∏cenia
oraz komentarze metodyczne7
Kszta∏towanie sprawnoÊci umys∏owych dzieci przez zabawy konstrukcyjne organizowane przez nauczyciela
Im cz´Êciej starsze przedszkolaki b´dà mia∏y okazj´ do zabaw konstrukcyjnych, tym lepiej dla ich rozwoju umys∏owego. Sporo dzieci mog∏o dotàd
nie mieç okazji do takich zabaw. Gdy dostanà klocki, poprzestanà na manipulacji: pooglàdajà je, zbudujà ma∏à wie˝´ lub krótki pociàg i... przestanà si´ nimi interesowaç. Dlatego trzeba zaczàç od pokazania dzieciom, w jaki sposób
mo˝na tworzyç coraz bardziej z∏o˝one konstrukcje z klocków. Oto kilka
przyk∏adowych konstrukcji z klocków:
– wysokie wie˝e: dzieci patrzà, jak doros∏y buduje wie˝´, potem w zespo∏ach (np. po 4 dzieci) starajà si´ zbudowaç wysokà wie˝´ a˝ do katastrofy
– jest to powód do radoÊci i do ponownego budowania wie˝y;
– d∏ugie pociàgi: dzieci indywidualnie lub w grupach uk∏adajà klocki w pociàgi, doros∏y podchodzi, podziwia i radzi, jak zbudowaç lokomotyw´, jak po∏àczyç dwa krótkie pociàgi w jeden d∏ugi itp.,
– gara˝e: doros∏y z du˝ym zaanga˝owaniem buduje gara˝, dzieci podchodzà i oczywiÊcie chcà pomagaç, doros∏y proponuje: Ka˝dy z was mo˝e zbudowaç gara˝. To nic trudnego, mo˝na to zrobiç tak (pokazuje). Tam sà klocki, prosz´ je przynieÊç i mo˝ecie obok mnie budowaç. Tu sà samochody (pokazuje), dla
nich zbudujcie gara˝e.
W podobny sposób mo˝na budowaç: ulice z domami, trasy komunikacyjne, osiedla mieszkaniowe, zabudowania wiejskie itp. Ka˝da taka zabawa musi byç zakoƒczona podziwianiem tego, co zosta∏o zbudowane. W ten sposób
dzieci uczà si´ przecie˝ odczuwaç radoÊç z wykonanego dzie∏a.
Wspieranie dzieci w rozwoju umys∏owym przez stwarzanie im warunków do zabaw konstrukcyjnych wed∏ug w∏asnych pomys∏ów
W ka˝dej sali zabaw starszych przedszkolaków musi znaleêç si´ miejsce
na kàcik do zabaw konstrukcyjnych. W kàciku musi byç tyle miejsca, aby swobodnie mog∏o si´ tam bawiç troje, czworo dzieci. Po urzàdzeniu kàcika trzeTreÊci kszta∏cenia wyró˝niono pogrubionà czcionkà, a komentarze metodyczne – zielonym
paskiem.
7
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ba pokazaç dzieciom, jak mo˝na si´ tam bawiç, i ustaliç, w jaki sposób mo˝na z niego korzystaç. Dobrze jest umieÊciç w kàciku misia – konstruktora. B´dzie on obdarza∏ bawiàce si´ dzieci uwagà i spodoba mu si´ ka˝da konstrukcja z klocków.

1

Doskonalenie umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ przyborami i narz´dziami
Zabawy klockami nale˝à do wa˝nych, ale nie jedynych zabaw konstrukcyjnych. Dla rozszerzenia repertuaru takich zabaw i zach´cenia dzieci
do majsterkowania, trzeba poÊwi´ciç wi´cej uwagi kszta∏towaniu umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ no˝yczkami, m∏otkiem i Êrubokr´tem oraz rysowania wed∏ug szablonów, w tym tak˝e przy linijce. Jest to dobry sposób, aby
zadbaç o lepszà sprawnoÊç dzieci´cych ràk oraz wspó∏prac´ r´ki i oka.
Dzieci muszà wiedzieç, dlaczego majà umieç pos∏ugiwaç si´ narz´dziem,
na przyk∏ad no˝yczkami. Oto kilka przyk∏adów:
– ∏aƒcuch na choink´: dzieci pracujà w zespo∏ach (jedne tnà paski, inne
sklejajà kó∏ka – ogniwa, a jeszcze inne ∏àczà te ogniwa w ∏aƒcuch). Doros∏y obdarza uwagà wszystkie dzieci pracujàce w grupie i wyra˝a podziw, ˝e
tyle ju˝ zrobi∏y. Potem zajmuje si´ mniej sprawnym dzieckiem, uk∏ada mu
d∏onie i palce na no˝yczkach i kieruje ruchem d∏oni tak, aby zacz´∏y ciàç
papier. W podobny sposób uczy dzieci, jak rysowaç proste kreski przy linijce itp.;
– dywanik dla misia: trzeba pociàç kolorowy papier na równe paski, u∏o˝yç
kilka z nich pionowo i przykleiç górne koƒcówki do kartonowego paska. Nast´pnie poziome paski przeplataç tak, aby uzyskaç plecionk´.
Dobrà okazjà jest wykonanie kart Êwiàtecznych z ró˝nych materia∏ów wed∏ug podanych wzorów. Wiele tu wycinania, klejenia, rysowania wed∏ug szablonów, przeplatania itp.
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Origami i inne papierowe sk∏adanki jako sposób wspierania dzieci
w rozwijaniu wyobraêni i kszta∏towania koordynacji wzrokowo-ruchowej
Papieroplastyka to popularne zaj´cia organizowane w przedszkolu. Dobrze jest, je˝eli dzieci wiedzà, w jakim celu wykonujà papierowe sk∏adanki.
W przedszkolu jest wiele okazji do wr´czania drobnych upominków: Dzieƒ
Babci i Dziadka, Matki, Ojca itd. Mo˝na tak˝e na takie okazje wykonywaç
ozdobne zaproszenia. Warto tak˝e nauczyç dzieci wykonywania ozdób
choinkowych z papieru, s∏omki itp. Rodzaj wykonanych sk∏adanek zale˝y
od sprawnoÊci manualnych dzieci i od tego, jakim materia∏em dysponuje nauczyciel.
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Figurki zwierzàt i ludzi, scenki rodzajowe, makiety jako sposób
rozwijania twórczej dzia∏alnoÊci dzieci i kszta∏towania sprawnoÊci
manualnej
Jesienià dzieci zbierajà liÊcie, patyki, kasztany, ˝o∏´dzie, buczyn´ i jarz´bin´ itd. Tanie sà tak˝e: marchewka, pietruszka i kartofle. Z takiego surowca
mo˝na zrobiç wiele pi´knych figurek. Nale˝y okreÊliç temat zaj´ç, na przyk∏ad: Urzàdzamy zagrod´ wiejskà, a zwierzàtka zrobimy z materia∏u przyrodniczego. Zaj´cia mogà mieç taki przebieg:
– doros∏y wspólnie z dzieçmi przygotowuje warsztat pracy: podk∏adki, narz´dzia i materia∏ przyrodniczy;
– dzieci pokazujà gestem, ruchem charakterystyczny kszta∏t zwierzàt i wypowiadajà si´, z czego mo˝na je wykonaç;
– przyst´pujà do pracy, a doros∏y pomaga w wykonaniu trudniejszych
czynnoÊci: przecina kasztany, pomaga wywierciç dziurki, umocowaç ∏apki,
oczy itp.;
– na koniec wszyscy budujà makiet´ zagrody, a potem podziwiajà efekt
pracy.
Ulepianki z plasteliny, masy solnej, gliny jako sposób usprawniania ràk
i rozwijania dzieci´cej wyobraêni
Takie zaj´cia sà bardzo popularne i dlatego nie wymagajà dodatkowych
wyjaÊnieƒ. K∏opotliwe jest jedynie to, ˝e jedne dzieci sà bardzo sprawne, a inne unikajà zabaw z materia∏ami ciàg∏ymi. Je˝eli dziecko wyraênie nie chce dotykaç Êliskiego i mokrego tworzywa, nie trzeba go zmuszaç. W czasie gdy inne dzieci lepià, ono mo˝e konstruowaç ludziki z materia∏u przyrodniczego.
Radz´ utrwalaç dzieci´ce ulepianki, zapiekajàc je w piekarniku. Sà wówczas
tak trwa∏e, ˝e mo˝na je malowaç farbami plakatowymi.
Zabawy w piaskownicy jako wa˝ny sposób rozwijania dzieci´cego
umys∏u8
Niebywale kszta∏càce sà zabawy w piaskownicy. Zwykle dzieci stawiajà
tam baby z piasku. Takie zabawy mo˝na wzbogaciç i zbudowaç w piaskownicy makiet´ zamku, makiet´ tras komunikacyjnych itd. Dzieci budujà takie makiety w zespo∏ach, oczywiÊcie z udzia∏em doros∏ego.

WartoÊci kszta∏càce zabaw w piaskownicy omówione sà w publikacji: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijajàcych
si´..., rozdzia∏ Piaskowe baby, czyli o zabawach i konfliktach w piaskownicy.
8
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Wprowadzanie dzieci do budowania z mebli, koców i pude∏ek
kartonowych sza∏asów, namiotów, torów przeszkód itp.
Dzieci budujà takie konstrukcje w przedszkolnym ogrodzie, a tak˝e w sali zabaw. Doros∏y ustala z dzieçmi, co b´dà wspólnie budowaç, rozdziela
dzieciom zadania i czuwa nad przebiegiem prac. Wa˝ne jest, aby zbudowany
namiot, sza∏as by∏ na tyle du˝y, ˝eby dzieci mog∏y si´ w nim lub obok niego
bawiç. Jest to dla dzieci tak fascynujàce, ˝e potem same próbujà wykonaç podobnà konstrukcj´.
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Zapoznawanie dzieci z urzàdzeniami domowymi. W jaki sposób mo˝na si´ nimi pos∏ugiwaç, ˝eby ich nie zepsuç? Latarka, odkurzacz,
suszarka do w∏osów itp.
Opis takich zaj´ç znajduje si´ w cz´Êci pierwszej tego podrozdzia∏u.
Sà tam dok∏adnie przedstawione kolejne czynnoÊci i wypowiedzi doros∏ego,
który zapoznaje dzieci z suszarkà do w∏osów. Nie oznacza to jednak, ˝e dok∏adnie w taki sposób trzeba prowadziç zaj´cia z dzieçmi. Podany przyk∏ad
mo˝e byç i zapewne b´dzie modyfikowany. Mo˝na si´ na nim wzorowaç,
zapoznajàc dzieci z innymi urzàdzeniami technicznymi.
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Wycieczka do warsztatu, w którym naprawiany jest sprz´t gospodarstwa domowego
Je˝eli to tylko mo˝liwe, trzeba zorganizowaç dzieciom wycieczk´ do warsztatu, w którym jest naprawiany sprz´t gospodarstwa domowego. Dzieci dowiedzà si´ wówczas wi´cej o funkcjonowaniu urzàdzeƒ technicznych, a tak˝e
o tym, jak si´ nimi pos∏ugiwaç, aby nie dosz∏o do awarii lub wypadku.
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10.11.3. Co starszy przedszkolak powinien umieç i wiedzieç
o urzàdzeniach technicznych?
Nie sposób zmierzyç korzyÊci p∏ynàcych dla dzieci, gdy mogà realizowaç
zabawy konstrukcyjne. Wówczas potrafià d∏u˝ej skupiç uwag´ na jednym zadaniu i uczà si´ gospodarowaç swoimi zasobami poznawczymi. Zabawy konstrukcyjne przyczyniajà si´ te˝ do kszta∏towania poczucia sprawstwa Potrafi´
to zrobiç i odczuwania radoÊci z osiàgni´tego efektu.
Nie sposób tak˝e przeceniç roli zabaw konstrukcyjnych w kszta∏towaniu
sprawnoÊci intelektualnych dzieci: w ka˝dej takiej zabawie uczà si´ bowiem
przewidywaç, co po kolei trzeba wykonaç, aby osiàgnàç cel. Jest tam tak˝e
wiele okazji do doskonalenia sprawnoÊci ràk i skutecznej wspó∏pracy r´ki
i oka.
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Im wi´cej dziecko b´dzie wiedzia∏o o Êwiecie techniki, tym lepiej. ZnajomoÊç urzàdzeƒ technicznych jest dziecku potrzebna w codziennych sytuacjach ˝yciowych, ale nie trzeba kontrolowaç tego, co starszy przedszkolak
wie o takich urzàdzeniach. Wychowanie do korzystania z techniki b´dzie bowiem realizowane jeszcze przez wiele lat.
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10.12. U∏atwianie dzieciom rozumienia istoty zjawisk
atmosferycznych typowych dla czterech pór roku.
Kszta∏towanie umiej´tnoÊci rozpoznawania
i przewidywania zjawisk atmosferycznych dla
bezpiecznego ich prze˝ycia
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10.12.1. W jaki sposób mo˝na u∏atwiç dzieciom rozumienie
i przewidywanie zjawisk atmosferycznych? Kszta∏towanie u dzieci
nawyków rozumnego dostosowania si´ do warunków
atmosferycznych. O koniecznoÊci wspó∏pracy z rodzicami
w tym zakresie
W bodaj ka˝dym programie wychowania przedszkolnego znajduje si´ zalecenie – dzieci majà poznaç zjawiska atmosferyczne na dost´pnym im poziomie. Takie cele i treÊci kszta∏cenia mieszczà si´ w wychowaniu umys∏owym, w ramach
kszta∏towania u dzieci rozumienia i poszanowania Êwiata przyrody. Mimo to
efekty edukacyjne sà mizerne. Powodem jest sposób przybli˝ania zjawisk atmosferycznych, w niewielkim tylko stopniu uwzgl´dniajàcy sposób rozumowania
dzieci, a tak˝e kszta∏towanie dzieci´cej wiedzy g∏ównie za pomocà specjalnie dobranych obrazków. Oto przyk∏ady:
– dla uÊwiadomienia dzieciom, po czym mo˝na poznaç burz´, pokazuje si´ im
obrazek przedstawiajàcy ciemne chmury i biegnàce od nich zygzaki piorunów
oraz drzewa przygi´te do ziemi si∏à wiatru;
– pretekstem do rozmowy o pogodzie w zimie jest zwykle obrazek,
na którym sà przedstawione dzieci lepiàce ba∏wana, p∏atki Êniegu w postaci
wyrazistych gwiazdek, mróz pokazany jako lodowe kwiaty wymalowane
na szybach itd.
Tego typu obrazki podobajà si´ dzieciom, ale niewiele majà wspólnego z tym,
czego dzieci bezpoÊrednio doznajà. Piorun przedstawiony w formie zygzaka to
symbol, jeden z umownych znaków graficznych. Dzieci majà okazj´ oglàdaç go
na skrzynkach z urzàdzeniami elektrycznymi, pod nim znajduje si´ zwykle napis
Nie dotykaç. Dla doros∏ych – orientujàcych si´ w zjawiskach elektrycznych – taki symbol jest zrozumia∏y. Dzieci myÊlà jednak bardziej konkretnie. Przypuszczajà wi´c, ˝e w szafce oznakowanej takim zygzakiem jest zamkni´ty piorun i dlatego nie mo˝na jej dotykaç, a co gorsza – otwieraç.
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Na dodatek dzieci miejskie rzadko widzà z daleka nadciàgajàce burzowe
chmury, gdy˝ w mieÊcie burza wyglàda inaczej ni˝ na obrazku. S∏ychaç jà z ka˝dej strony, bo grzmoty odbijajà si´ od wysokich budynków, a pioruny w charakterystyczny sposób bijà w wysoko umieszczone koƒcówki piorunochronów.
Dzieci wiejskie Êwietnie orientujà si´, skàd nadciàga burza i jaki jest jej przebieg,
ale i dla nich obrazek przedstawiajàcy burz´ ma niewiele wspólnego z tym, czego wielokrotnie doÊwiadczy∏y. Wynika z tego, ˝e dydaktyczny obrazek z burzà
nie nadaje si´ do kszta∏towania dzieci´cej wiedzy ani na wsi, ani w mieÊcie.
Natomiast obrazki przedstawiajàce zim´ lepiej pasujà do baÊni o Królowej
Âniegu ni˝ do realiów tej pory roku w mieÊcie lub na wsi. Rzadko zdarzajà si´
przecie˝ dni, kiedy Ênieg pada tak jak na obrazku. Zima to nie tylko okazja
do ulepienia ba∏wana i innych zabaw na Êniegu, to wszystkie charakterystyczne
dla niej zjawiska atmosferyczne, z koniecznoÊcià przewidywania ich dla bezpiecznego prze˝ycia tej pi´knej, ale i groênej pory roku.
Nie oznacza to jednak, ˝e tego typu obrazki sà pozbawione wartoÊci edukacyjnej. Gdy dziecko intuicyjnie orientuje si´ ju˝ w tym, na przyk∏ad, co niesie ze
sobà burza, wówczas nietrudno mu uchwyciç i pojàç umownoÊç symboli, za pomocà których jest ona przedstawiona na obrazku. Wa˝na jest kolejnoÊç kszta∏towania dzieci´cej wiedzy: najpierw osobiste doÊwiadczenia i màdra rozmowa,
potem obrazek, a nie odwrotnie.
Do dziÊ pami´tam màdre rady dziadka:
– Burza zawsze jest groêna i màdre dziecko musi przyglàdaç si´ chmurom..., potem nast´powa∏y wyjaÊnienia, jakie chmury zwiastujà burz´;
– Burza nadciàga bardzo szybko. Burzowe chmury gnane sà wiatrem i p´dzà
po niebie..., dziadek gestem pokazywa∏, ˝e wiatr mo˝e przygnaç chmury z ka˝dej strony;
– W czasie burzy màdre dziecko nie biegnie i nigdy nie schroni si´ pod drzewem...,
bo pioruny uderzajà w najwy˝szy obiekt, a wi´c tak˝e w drzewa.
Ponadto przy okazji burzy dziadek mówi∏ o tym, skàd biorà si´ burzowe
chmury i jak Êmiertelnie groêne sà pioruny itd. Zadba∏ tak˝e o to, abym obejrza∏a piorunochron i zrozumia∏a, jaka jest jego rola. By∏o oczywiste, ˝e nie wolno
niszczyç tak po˝ytecznych urzàdzeƒ.
˚al, ˝e teraz dzieci nie sà tak przygotowane do ˝ycia. Dlatego jeszcze raz
podkreÊlam, ˝e nie obrazki, ale màdra rozmowa i osobiste doÊwiadczenia dziecka prowadzà do rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych.
Ka˝da pora roku niesie ze sobà inne zjawiska atmosferyczne. Na przyk∏ad zima – nie sposób przedstawiç na obrazku tego, jak zmienna jest pogoda charakterystyczna dla tej pory roku, jak t´gie mogà byç mrozy i jak wtedy powinien zachowywaç si´ roztropny cz∏owiek. Zimà nale˝y tak˝e zadbaç o roÊliny
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i zwierz´ta. Dzieci muszà te˝ zrozumieç, jak cenne jest ciep∏o podczas tej pory
roku. Nie mo˝na go marnowaç, a przed zimà nale˝y uszczelniç okna, natomiast w ch∏odne i mroêne dni trzeba starannie zamykaç drzwi. Osobny problem
to sposób ogrzewania pomieszczeƒ. Nie jest to proste, gdy˝ sposobów ogrzewania jest wiele, a niektóre z nich mogà byç niebezpieczne dla dziecka. Na przyk∏ad dziecko musi wiedzieç, jak pali si´ w piecu, aby nie zrobiç szkody.
O koniecznoÊci respektowania pór roku w procesie prowadzenia dzieci do zrozumienia istoty zjawisk atmosferycznych nie trzeba nikogo przekonywaç. Problem
w tym, ˝e nawet starsze przedszkolaki majà k∏opoty ze zrozumieniem, ˝e rok sk∏ada si´ z czterech pór roku i ˝e wyst´pujà one w sta∏ej kolejnoÊci, ka˝dego roku takiej samej. Dzieci nie muszà wymieniaç pór roku na zasadzie „klepania” wierszyka,
zdecydowanie lepiej jest przybli˝yç im sens rytmicznej organizacji czasu1. ¸atwiej
wówczas pojmà sta∏e nast´pstwo dni i nocy, a tak˝e to, ˝e rok sk∏ada si´ z czterech
pór roku i ˝e mo˝na zawsze przewidzieç, jaka b´dzie nast´pna pora roku.
W Programie dla starszych przedszkolaków respektuje si´ rytmy przyrody. Dotyczy to tak˝e wspomagania dzieci w rozumieniu sensu zjawisk przyrodniczych,
dlatego treÊci kszta∏cenia zosta∏y tak w∏aÊnie uporzàdkowane. Problem w tym,
˝e latem dzieci majà wakacje, a lato to równie wa˝na pora roku. Stàd w tym obszarze wychowania i edukacji wyró˝niono osobno to, co b´dzie kszta∏towane
w dzieci´cych umys∏ach na poczàtku roku szkolnego, a wi´c pod koniec lata i jesienià, a potem zimà oraz wiosnà i na poczàtku lata, tu˝ przed wakacjami.
Rozmawiajàc z dzieçmi o zjawiskach atmosferycznych, dostrzeg∏am niebywa∏y
zam´t w rozumowaniach. Wszystkie opowiada∏y o telewizyjnych prognozach pogody, zapyta∏am wi´c: Jak myÊlicie, skàd osoby mówiàce o pogodzie to wszystko wiedzà? Niektóre dzieci wzrusza∏y ramionami i stwierdza∏y: Bo wiedzà! Inne dodawa∏y: Tam jest to narysowane! Zapyta∏am: Czy mo˝na przewidzieç pogod´?, a dzieci
na to: Mo˝na, w telewizji powiedzà. Ze wzgl´du na przemo˝ny wp∏yw telewizji
na ma∏ych widzów, warto wspólnie z dzieçmi w przedszkolu obejrzeç prognoz´
pogody, a potem wszystko im wyjaÊniç. Wspólne oglàdanie telewizyjnych prognoz
pogody jest tak˝e sposobem przybli˝enia dzieciom symboli, którymi oznacza si´
elementy pogody. ¸atwiej b´dzie dzieciom prowadziç kalendarz pogody.
Inne przyk∏ady – w rozmowie o burzy niektóre starsze przedszkolaki
stwierdza∏y: Jak dzieci sà niegrzeczne, Bozia si´ gniewa i jest burza. Zimà, w innej rozmowie, dzieci wyjaÊnia∏y: Ânieg pada, gdy anio∏ki trzepià pierzynki w nieWarto poznaç rol´ rytmów w rozwoju umys∏owym dzieci oraz sposoby wykorzystywania
rytmów w kszta∏towaniu wa˝nych umiej´tnoÊci intelektualnych, w tym rozumienie rytmicznej
organizacji czasu. Szczegó∏owe informacje w cytowanej ju˝ mojej publikacji: Wspomaganie rozwoju
umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s. 130–139.
1
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bie... Mróz jest wtedy, gdy Pan Mróz pomaluje szyby. Podczas przedwioÊnia
dziecko tak wyt∏umaczy∏o zmiennoÊç pogody: Bo to dlatego, ˝e Pani Zima
i Wiosna walczà ze sobà, ale na pewno zwyci´˝y Wiosna!
Nie trzeba dziwiç si´ takim poglàdom, bo nie tylko dzieci sà sk∏onne przyjmowaç wyjaÊnienia magiczne, gdy nie mogà pojàç zjawisk w racjonalny sposób.
Dlatego trzeba zadbaç o kszta∏towanie u dzieci myÊlenia przyczynowo-skutkowego i myÊlenia przez analogi´ tak˝e ze wzgl´du na to, aby pomóc im zrozumieç, czym sà zjawiska atmosferyczne. Nie oznacza to, ˝e w ten sposób
zubo˝y si´ dzieci´cà wyobraêni´; co innego baÊnie, co innego rzeczywistoÊç.
Warto w tym miejscu poÊwi´ciç nieco uwagi szkodliwoÊci kszta∏towania
b∏´dnych poj´ç. Nie tylko utrudniajà one przyswajanie nast´pnych wa˝nych informacji, lecz tak˝e przyczyniajà si´ do fa∏szywej interpretacji dostrzeganych
zjawisk. W po∏owie ubieg∏ego wieku zwróci∏a na to uwag´ E.B. Hurlock2. Wymieni∏a nast´pujàce przyczyny tworzenia b∏´dnych poj´ç: podawanie fa∏szywych wiadomoÊci i wierzenia zabobonne, niezrozumienie s∏ów i b∏´dne rozumowania, a tak˝e zbyt ˝ywa wyobraênia przy ograniczonej liczbie doÊwiadczeƒ.
Tworzenie poj´ç jest ÊciÊle zwiàzane z rozwojem klasyfikacji. Dlatego wi´kszoÊç ustaleƒ dotyczy dzieci w wieku szkolnym, gdzie jednym z g∏ównych celów
jest kszta∏towanie poj´ç. Warto jednak pami´taç o tym, ˝e myÊlenie poj´ciowe
ma êród∏a we wczesnym dzieciƒstwie. Ustali∏ to wiele lat temu L.S. Wygotski3.
Tez´ t´ potwierdzajà wspó∏czesne badania i teorie (w tym teoria skryptów i planów)4, dotyczàce kszta∏towania si´ schematów intelektualnych tworzàcych wiedz´ deklaratywnà Wiem, ˝e, a tak˝e wiedz´ operacyjnà Wiem, jak. Schematy te
tworzà si´ i doskonalà bodaj przez ca∏e ˝ycie cz∏owieka. Wa˝ne jest jednak, aby
od poczàtku by∏y konstruowane w prawid∏owy sposób5 i zgodnie z mo˝liwoÊciami rozwoju umys∏owego przedszkolaka, ucznia i cz∏owieka doros∏ego.
W kszta∏towaniu dzieci´cej wiedzy trzeba uwzgl´dniaç charakterystyczny dla
wieku przedszkolnego dzieci´cy egocentryzm6. Nawet starsze przedszkolaki

2
Por. E.B. Hurlock, Rozwój dziecka, PWN, Warszawa 1960 (pierwsze polskie wydanie Child Development z roku 1956), s. 484–498.
3
Por. L.S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971, s. 212–286.
4
Wi´cej informacji podajà: K. Najder (Schematy poznawcze, w: Psychologia i poznanie,
red. M. Materska i T. Tyszka, PWN, Warszawa 1992); M. Przetacznik-Gierowska (Âwiat dziecka...,
s. 81 i dalsze); K. Stemplewska (Rozwój reprezentacji, w: Psychologia i poznanie, red. M. Materska
i T. Tyszka, PWN, Warszawa 1992).
5
Uzasadnienie takiej potrzeby znajduje si´ w publikacji: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska,
Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapami´tywania..., s. 71–85.
6
Wi´cej informacji o specyfice dzieci´cego myÊlenia mo˝na znaleêç w publikacji: J. Piaget,
B. Inhelder, Psychologia dziecka, Wydawnictwo Siedmioróg, Wroc∏aw 1993, rozdzia∏ 1.
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4

twierdzà na przyk∏ad, ˝e s∏oƒce grzeje g∏ównie po to, aby by∏o im ciep∏o, wiatr
wieje, ˝eby je och∏odziç, a rzeka jest po to, ˝eby mo˝na si´ by∏o w niej kàpaç.
J. Piaget oraz B. Inhelder7 podkreÊlajà, ˝e w procesie poznawania Êwiata przez
dzieci przedszkolne dominuje rozumowanie przedprzyczynowe. Przejawia si´
to tym, ˝e sà one przekonane, i˝ wszystko, co jest w ruchu, ˝yje i ma ÊwiadomoÊç. Przytoczone wczeÊniej przyk∏ady dzieci´cego rozumowania Êwiadczà
o takich w∏aÊnie cechach dzieci´cego myÊlenia. Zadaniem kszta∏towania wiedzy
przyrodniczej jest wspieranie dzieci w przechodzeniu od rozumowania przedprzyczynowego do ustalania przyczynowoÊci obiektywnej. S∏u˝à temu dobór
i uk∏ad treÊci kszta∏cenia w zakresie przyrody, w tym tak˝e wiedza o zjawiskach
atmosferycznych oraz komentarze metodyczne.

5

O trudnoÊciach w kszta∏towaniu wiedzy o zjawiskach atmosferycznych
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Kszta∏towanie wiedzy o zjawiskach atmosferycznych jest trudne ze wzgl´du
na ich z∏o˝onoÊç i nieuchwytnoÊç, a tak˝e dlatego, ˝e bywajà one trudne do przewidzenia. Na przyk∏ad burza kojarzy si´ z porywistym wiatrem i ulewnym deszczem, ale tu˝ przed burzà jest niebywale cicho. Cz´sto bywa tak, ˝e spada tylko
kilka kropli deszczu, bo burza przechodzi bokiem. Dzieciom trudno tak˝e kojarzyç
lód z zamarzajàcà wodà, bo widzà twarde bry∏y lodu, które p∏ywajà na wodzie.
Siarczystego mrozu nie widaç z okien ogrzanego mieszkania. Chcàc dowiedzieç
si´, jak zimno jest na zewnàtrz, trzeba odczytaç temperatur´ na termometrze lub
zobaczyç, jak zachowujà si´ ludzie, którzy na przyk∏ad marznà na przystanku.
Podczas ka˝dej pory roku trzeba zorganizowaç dzieciom systematyczne obserwacje zjawisk atmosferycznych, nazywaç te zjawiska i w dost´pny sposób wyjaÊniaç ich sens8. Pomo˝e to dzieciom dostrzec typowe zjawiska atmosferyczne.
Swoje obserwacje dzieci mogà zaznaczaç w kalendarzu pogody. Je˝eli b´dà systematycznie prowadziç taki kalendarz, ∏atwiej uchwycà zmiennoÊç zjawisk. W kalendarzach oznacza si´ pogod´ w sposób umowny. Radz´ wspólnie z dzieçmi obejrzeç telewizyjnà prognoz´ pogody, zobaczà wówczas,
w jaki sposób mo˝na oznaczyç symbolami stany pogodowe.
To jednak za ma∏o. Potrzebne sà serie prostych eksperymentów dla wydobycia tego, co dzieci majà zrozumieç, a co mo˝e umknàç ich percepcji. Organizujàc te eksperymenty, trzeba braç pod uwag´ intelektualne mo˝liwoÊci
starszych przedszkolaków.

15
J. Piaget, B. Inhelder, Psychologia dziecka, s. 105 i dalsze.
Wiele ciekawych propozycji metodycznych podaje S. Elbanowska, Przyroda nieo˝ywiona w wychowaniu przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1983.
7
8

16

218

Osobnym problemem jest przekonanie dzieci do tego, ˝e màdry cz∏owiek dostosowuje si´ do warunków atmosferycznych. Radz´ zaczàç od skojarzenia pomiaru
temperatury z odczuwaniem zimna i ciep∏a. Co prawda, dzieci b´dà uczyç si´ odczytywaç temperatur´ dopiero w szkole, ale z termometrami stykajà si´ znacznie wczeÊniej, a o pomiarze temperatury s∏yszà kilka razy dziennie, bo doroÊli cz´sto o tym
rozmawiajà. Nie trzeba t∏umaczyç, na jakiej zasadzie dzia∏a termometr, wystarczy
umieÊciç go za oknem i na przyk∏ad przed wyjÊciem na spacer odczytaç temperatur´ oraz razem z dzieçmi ustaliç, w co nale˝y si´ ubraç, aby si´ nie przezi´biç.
Je˝eli dzieci b´dà zbieraç deszczówk´, ∏atwiej odró˝nià deszcz od m˝awki
i b´dzie to dobra okazja do rozmowy o tym, jak mo˝na zabezpieczyç si´
przed deszczem: inaczej, gdy tylko m˝y, inaczej gdy leje jak z cebra. Podobnie
z zabezpieczeniem si´ przed dokuczliwym wiatrem. Tu tak˝e potrzebna jest obserwacja si∏y wiatru, aby na tej podstawie zastanowiç si´, co w∏o˝yç na siebie
przed wyjÊciem z domu.
W trosce o logiczne rozumowanie dzieci i budowanie spójnej wiedzy o Êwiecie trzeba rozmawiaç z rodzicami o tym, w jakim zakresie i w jaki sposób pomaga si´ dzieciom w przedszkolu zrozumieç zjawiska atmosferyczne. Dotyczy to
tak˝e tego, jak uczy si´ dzieci, na przyk∏ad, ubierania si´ stosownie do pogody.
Radz´ tak˝e korzystaç z profesjonalnej wiedzy rodziców, mo˝e si´ bowiem zdarzyç, ˝e wÊród nich b´dà specjaliÊci od pogody, ogrzewania itd. Warto wówczas
takiego specjalist´ zaprosiç na zaj´cia z dzieçmi.

10.12.2. Zapoznawanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi
i zmianami zachodzàcymi w pogodzie w ró˝nych porach roku.
TreÊci kszta∏cenia oraz komentarze metodyczne9
Ze wzgl´du na niebywa∏e bogactwo treÊci kszta∏cenia przyrodniczego w Programie dla starszych przedszkolaków wyodr´bniono dwa obszary edukacyjne:
pierwszy obejmuje problemy przyrody nieo˝ywionej, drugi dotyczy przyrody
o˝ywionej. Rok przedszkolny trwa od pierwszego wrzeÊnia do koƒca czerwca
i w tym czasie, zgodnie z rytmem przyrody, dzieci majà obserwowaç, doÊwiadczaç oraz uczyç si´ rozumieç zjawiska atmosferyczne typowe dla: a) póênego lata i wczesnej jesieni, b) zimy, c) wiosny i wczesnego lata.
W ka˝dym z tych trzech bloków trzeba organizowaç zaj´cia, w których
przedszkolaki mogà obserwowaç, poznawaç i nazywaç zjawiska atmosferyczne,
a tak˝e doÊwiadczaç zmian zachodzàcych póênym latem, jesienià, zimà, wiosnà

9
TreÊci kszta∏cenia wyró˝niono pogrubionà czcionkà, a komentarze metodyczne – zielonym
paskiem.
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i wczesnym latem. Pomo˝e to dzieciom w przewidywaniu, co si´ mo˝e zdarzyç,
nie b´dà si´ baç na przyk∏ad burzy, b´dà post´powaç w miar´ racjonalnie.
Realizujàc treÊci kszta∏cenia w tym obszarze wychowania i kszta∏cenia dzieci,
trzeba zachowaç zasad´ przyst´pnoÊci: od tego, co bliskie, do tego, co dalsze
i od tego, czego mo˝na doÊwiadczyç bezpoÊrednio, do tego, o czym mo˝na jedynie rozmawiaç.
Trzeba tak˝e pami´taç o tym, ˝e nast´pny obszar wychowania i kszta∏cenia
starszych przedszkolaków b´dzie dotyczyç przyrody o˝ywionej, a wi´c kszta∏towania dzieci´cej wiedzy o Êwiecie roÊlin i zwierzàt. Nale˝y wi´c zadbaç o szczególnà korelacj´ treÊci realizowanych w tych dwóch obszarach wychowania
i kszta∏cenia dzieci.
Wspieranie dzieci w rozumieniu rytmicznej organizacji czasu: przemiennoÊç dni i nocy, a tak˝e sta∏e nast´pstwo pór roku
Obserwacja i rozumienie zjawisk atmosferycznych typowych dla ka˝dej
pory roku b´dà dla dzieci ∏atwiejsze, je˝eli wczeÊniej zrozumiejà one rytmicznà organizacj´ czasu. Jest to tak˝e konieczne, je˝eli starsze przedszkolaki majà w miar´ samodzielnie prowadziç kalendarze pogody. Radz´ zaczàç
od przemiennoÊci oraz sta∏ego nast´pstwa dni i nocy10. Po doÊwiadczeniach
w uk∏adaniu kalendarzy z∏o˝onych z dni i nocy dzieciom ∏atwiej b´dzie zrozumieç kolejnoÊç pór roku oraz ich cykliczne nast´pstwo. Dzieci majà tak˝e
konstruowaç kalendarze z∏o˝one z pór roku.
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KONIEC LATA I JESIE¡
10

Obserwacja pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych
dla koƒca lata, zwiastujàcych jesieƒ, a tak˝e typowych dla jesieni
1. Dostrzeganie zjawisk atmosferycznych: a) coraz krótsze dni, ch∏odne
ranki, wieczory i noce, stopniowe obni˝anie si´ temperatury, b) mg∏y jesienne, opady, s∏oty jesienne i ka∏u˝e, c) chmury na niebie: ich wielkoÊç i kszta∏t,
obserwacja zmiany koloru nieba, d) odczuwanie si∏y i kierunku jesiennych
wiatrów.
2. Prowadzenie kalendarza pogody. Je˝eli dzieci b´dà systematycznie
prowadziç taki kalendarz, ∏atwiej uchwycà zmiennoÊç zjawisk atmosferycznych. W kalendarzach pogod´ oznacza si´ w sposób umowny. Nie trzeba

11

12

13

14

15

16

10
E. Gruszczyk-Kolczyƒska i E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s. 143–144, scenariusz: Uk∏adamy kalendarze: Dzieƒ – noc.
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jednak zapoznawaç dzieci od razu ze wszystkimi symbolami. Sprawdza si´
taki sposób ustalania zjawisk atmosferycznych i oznaczania ich w kalendarzu:
a) rano dzieci obserwujà pogod´, b) razem z nauczycielem nazywajà to, co
dostrzegajà, c) wspólnie ustalajà, w jaki sposób mo˝na oznaczyç dane zjawisko w kalendarzu. Radz´ wspólnie z dzieçmi obejrzeç telewizyjnà prognoz´
pogody, wówczas zobaczà, w jaki sposób mo˝na oznaczyç symbolami stan
pogody w danym dniu.
3. Dostrzeganie logiki w zmianach atmosferycznych zwiàzanych z koƒcem
lata i nadejÊciem jesieni: coraz krótsze dni, cz´Êciej pada deszcz i wiejà silne
wiatry, s∏oƒce grzeje s∏abiej itp. Tu tak˝e pomocny b´dzie kalendarz pogody.
Mo˝na, na przyk∏ad, co 2 tygodnie razem z dzieçmi obejrzeç zaznaczone tam
informacje, aby ustaliç, jakie zmiany zasz∏y w tym czasie.
4. Je˝eli w pobli˝u jest stacja meteorologiczna, trzeba zorganizowaç wycieczk´. Wówczas dzieci lepiej poznajà sk∏adniki pogody póênym latem
i wczesnà jesienià (wiatry, opady, temperatura), zobaczà tak˝e przyrzàdy
do pomiaru si∏y wiatru, iloÊci deszczu, temperatury.
Eksperymentowanie w celu uchwycenia zmian atmosferycznych typowych dla jesieni
Dzieciom ∏atwiej b´dzie uchwyciç zmiany atmosferyczne, je˝eli b´dà mia∏y okazj´ do gromadzenia osobistych doÊwiadczeƒ. Na przyk∏ad: a) aby mog∏y dostrzec zmieniajàce si´ si∏´ i kierunek wiatru, wystarczy umocowaç
w ogrodzie w widocznym miejscu wiatraczek, b) aby mog∏y stwierdziç, jak intensywny spad∏ deszcz, wystarczy w widocznym miejscu postawiç szerokie
szklane naczynie, a potem porozmawiaç o tym, ile wody zebra∏o si´ na przyk∏ad w trakcie ulewy.
Dostosowanie si´ ludzi do zmian atmosferycznych jesienià
Trzeba zaczàç od skojarzenia pomiaru temperatury z odczuwaniem zimna i ciep∏a. Nie przeszkadza w tym to, ˝e dzieci b´dà uczyç si´ odczytywaç
temperatur´ dopiero w szkole. O pomiarze temperatury s∏yszà kilka razy
dziennie, bo doroÊli cz´sto o tym rozmawiajà. Warto wi´c stwarzaç dzieciom okazj´ do kojarzenia wyniku pomiaru temperatury na termometrze
z odczuwaniem ciep∏a, ch∏odu, zimna. Wystarczy umieÊciç za oknem du˝y
termometr. Przed wyjÊciem do ogrodu trzeba spojrzeç na termometr, odczytaç temperatur´ i razem z dzieçmi ustaliç, w co si´ ubraç, aby si´ nie
przezi´biç.
Nast´pnie – nawiàzujàc do doÊwiadczeƒ ze zbieraniem deszczówki
– trzeba rozmawiaç z dzieçmi o tym, jak mo˝na zabezpieczyç si´ przed desz-
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czem: inaczej, gdy m˝y, inaczej – gdy leje jak z cebra, kiedy wystarczy zabraç
tylko parasol, a kiedy konieczne sà kalosze i peleryna.
Podobnie z zabezpieczeniem si´ przed dokuczliwym wiatrem. Tu tak˝e
trzeba nawiàzaç do obserwacji si∏y wiatru. Silny wiatr zrywa nakrycia g∏owy,
szarpie ubranie i wygina parasole, a lekki podmuch wiatru bywa przyjemny.
Dlatego trzeba najpierw zobaczyç, jak silny jest wiatr, a potem dobrze pomyÊleç, co na siebie w∏o˝yç.

1

2

3

ZIMA
Obserwacja pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych
dla zimy
1. Dostrzeganie i nazywanie zjawisk atmosferycznych: a) opady Êniegu,
Êniegu z deszczem, zawieje i zamiecie, b) szron, Êlizgawica, c) zamarzanie
wody, sople, d) topnienie Êniegu i lodu pod wp∏ywem s∏oƒca.
2. Prowadzenie kalendarza pogody. Dzieci systematycznie prowadzà kalendarz pogody, gdy˝ pomaga to w uchwyceniu zmiennoÊci zjawisk atmosferycznych. I podobnie robi si´ to jesienià, tu tak˝e nie trzeba zapoznawaç dzieci od
razu ze wszystkimi symbolami. Trzeba to czyniç stopniowo: a) rano dzieci obserwujà pogod´, b) razem z nauczycielem nazywajà to, co dostrzegajà, c) wspólnie
ustalajà, w jaki sposób mo˝na oznaczyç dane zjawisko w kalendarzu. Tak˝e i tutaj trzeba wspólnie z dzieçmi obejrzeç telewizyjnà prognoz´ pogody, zobaczà
wówczas, w jaki sposób mo˝na oznaczyç symbolami stany pogodowe w zimie.
3. Dostrzeganie logiki w zmianach atmosferycznych typowych dla zimy: krótkie dni, d∏ugie noce, ranki i wieczory zimne i cz´sto mroêne, pada zimny deszcz,
deszcz ze Êniegiem i Ênieg, wiejà silne i zimne wiatry itp. Tu tak˝e pomocny b´dzie kalendarz pogody. Co 2 tygodnie trzeba obejrzeç razem z dzieçmi zaznaczone tam informacje i ustaliç, jakie zmiany mia∏y miejsce w tym czasie.
4. Warto tak˝e udaç si´ zimà do stacji meteorologicznej, je˝eli jest w pobli˝u. Dzieci lepiej poznajà czynniki majàce zimà wp∏yw na pogod´ (wiatry,
opady, temperatura).
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Eksperymentowanie w celu uchwycenia zmian atmosferycznych typowych dla zimy
Dla lepszego zrozumienia zmian atmosferycznych charakterystycznych dla
zimy trzeba zorganizowaç dzieciom seri´ doÊwiadczeƒ. Mo˝na zaczàç od poznania zmian zachodzàcych w wodzie pod wp∏ywem temperatury. Dzieci dowiedzia∏y si´ z prognozy pogody, ˝e w nocy b´dzie silny mróz. Razem z nauczycielem nape∏ni∏y naczynia wodà (misk´ i butelk´ ze szk∏a), wystawi∏y je
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za okno. Na drugi dzieƒ stwierdzi∏y, ˝e woda zamarz∏a i jest lód. Zastanawiajà si´ tak˝e, dlaczego butelka p´k∏a.
Nast´pnie badajà w∏aÊciwoÊci Êniegu i lodu: Ênieg jest sypki lub lepki i topi si´ pod wp∏ywem ciep∏a, lód jest twardy, ale jest kruchy, tak˝e topi si´
pod wp∏ywem ciep∏a.
Dzieci: kontynuujà obserwacje si∏y wiatru, odczytujà wraz z nauczycielem
temperatur´, prowadzà obserwacj´ opadów Êniegu.
Dostosowanie si´ ludzi zimà do zmian atmosferycznych
Dzieci majà doÊwiadczyç tego, ˝e zimne powietrze wpycha si´ do ciep∏ego
wn´trza przez ka˝dà szczelin´, na przyk∏ad przez niedomkni´te (nieszczelne)
okno lub drzwi. Wówczas ∏atwiej docenià komfort przebywania w ciep∏ym pomieszczeniu i stwierdzà dokuczliwoÊç przebywania w niskiej temperaturze. Jest
to dobre wprowadzenie do rozmów o: a) sposobach ogrzewania pomieszczeƒ:
inaczej na wsi, inaczej w mieÊcie, b) koniecznoÊci dbania o to, aby nie marnowaç
ciep∏a, c) tym, ˝e trzeba byç ostro˝nym, gdy pali si´ w piecu lub w kominku.
Kolejna wa˝na kwestia dotyczy odpowiedniego ubierania si´ zimà: zak∏adanie czapek, r´kawiczek, szalików, zapinanie kurtek itp. To jednak nie wystarczy. Dzieci majà tak˝e zrozumieç, jak wa˝ny jest ruch, aby nie zmarznàç
na mrozie. Tu wa˝ne sà osobiste doÊwiadczenia. Nic si´ nie stanie, gdy dzieci przez chwil´ postojà bez ruchu, a potem rozgrzejà r´ce, pobiegajà, potupià itp. Przy okazji trzeba powiedzieç dzieciom, ˝e powinny oddychaç nosem
i dlaczego lepiej nie zas∏aniaç ust szalikiem.
WIOSNA I POCZÑTEK LATA
Obserwacja pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych
dla przedwioÊnia, wiosny i poczàtku lata
1. Dostrzeganie zjawisk atmosferycznych typowych dla przedwioÊnia,
wiosny i nadchodzàcego lata: a) coraz d∏u˝sze dni, cieplejsze ranki, wieczory
i noce, b) stopniowe podnoszenie si´ temperatury, c) odwil˝, wiosenne roztopy, ka∏u˝e, kra na rzece, d) obserwacja s∏onecznego nieba, e) deszcze oraz
burze wiosnà i latem.
2. Prowadzenie kalendarza pogody – wed∏ug takiej samej zasady, jak robi∏y
to jesienià i zimà. Dzieci systematycznie oznaczajà pogod´ w sposób umowny:
a) rano obserwujà pogod´, b) razem z nauczycielem nazywajà to, co dostrzeg∏y,
c) razem ustalajà sposób oznaczenia zjawisk w kalendarzu. Przyda si´ te˝ wspólne oglàdanie telewizyjnej prognozy pogody, bo dzieci zobaczà, w jaki sposób
mo˝na oznaczyç symbolami stany pogodowe wiosnà i latem.
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3. Dostrzeganie logiki w zmianach atmosferycznych przedwioÊnia, wiosny
i poczàtku lata. Co 2 tygodnie razem z dzieçmi trzeba obejrzeç zaznaczone
na kalendarzu informacje i ustaliç, jakie zmiany mia∏y miejsce w tym czasie.
1

Wycieczki pomagajàce dzieciom lepiej zrozumieç zmiany atmosferyczne typowe dla przedwioÊnia, wiosny i wczesnego lata
Wiosnà dzieci cz´Êciej chodzà na spacery. Wa˝ne jest okreÊlenie celu takiej wyprawy, gdy˝ pomaga to dostrzec i poznaç to, co wa˝ne. Dla lepszego
zrozumienia zjawisk atmosferycznych: typowych dla przedwioÊnia – dzieci
powinny udaç si´ nad rzek´, aby zobaczyç roztopy i p∏ynàcà kr´ – jest to okazja do rozmowy o tym, jak groêne sà powodzie i jak si´ przed nimi chroniç.
W pogodny wiosenny dzieƒ dzieci obserwujà niebo, doÊwiadczajà podmuchu
ciep∏ego wiatru i s∏oƒca, które mocniej grzeje – jest to okazja do rozmów
o wioÊnie i nadchodzàcym lecie. Gdy nadarzy si´ okazja, dzieci obserwujà
ulewny deszcz i burz´ itd. Je˝eli w pobli˝u jest stacja meteorologiczna, trzeba zorganizowaç wycieczk´ w celu lepszego poznania czynników majàcych
wp∏yw na pogod´.
Ponadto dzieci kontynuujà obserwacje: si∏y i kierunku wiatru oraz intensywnoÊci deszczu. Warto tak˝e pokazaç dzieciom, jak woda paruje pod wp∏ywem s∏oƒca.
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PrzedwioÊnie, wiosna, wczesne lato – dostosowanie si´ ludzi do zmian
atmosferycznych
Dzieci powinny kojarzyç pomiar temperatury z odczuwaniem zimna i ciep∏a. Przed wyjÊciem do ogrodu trzeba spojrzeç na termometr, nauczyciel odczyta temperatur´ rano i razem z dzieçmi ustali, w co trzeba si´ ubraç, aby
si´ nie przezi´biç lub nie przegrzaç.
Wiosnà i latem cz´sto pada deszcz i dlatego nale˝y rozmawiaç z dzieçmi
o tym, jak mo˝na zabezpieczyç si´ przed deszczem: inaczej, gdy tylko m˝y,
inaczej gdy leje jak z cebra, kiedy wystarczy zabraç tylko parasol, a kiedy konieczne sà kalosze i peleryna. Osobnym problemem sà zbyt goràce promienie s∏oƒca: a) koniecznoÊç nakrywania g∏owy, b) ryzyko zbyt d∏ugiego przebywania na s∏oƒcu.
Burza – tu nie trzeba czekaç na okazj´, ale zaplanowaç i zrealizowaç rozmow´ o tym, jak rozpoznawaç zbli˝ajàcà si´ burz´ (inaczej w mieÊcie, inaczej
na wsi, inaczej w górach, inaczej nad morzem). Potem nale˝y w zrozumia∏y
dla dzieci sposób wyjaÊniç, jak rozsàdnie zachowywaç si´ w czasie burzy.
Na pewno dzieci to zapami´tajà.
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10.12.3. Co starszy przedszkolak powinien wiedzieç o zjawiskach
atmosferycznych i zmianach zachodzàcych w pogodzie?
Dzieci poznajà zjawiska atmosferyczne stopniowo i stosownie do swoich
mo˝liwoÊci umys∏owych. Trzeba jednak od poczàtku zadbaç o to, aby dziecko
mog∏o prawid∏owo konstruowaç schematy poznawcze typu Wiem, ˝e z tej dziedziny wiedzy. èle kszta∏towane poj´cia przyczyniajà si´ do fa∏szywej interpretacji dostrzeganych zjawisk i utrudniajà tworzenie si´ nast´pnych reprezentacji
w umyÊle dziecka. Dotyczy to tak˝e kszta∏towania schematów Wiem, jak trzeba
funkcjonowaç w sytuacjach trudnych, a wi´c podczas mroênej zimy i goràcego
lata, gdy nadchodzi burza, wieje silny wiatr i pada deszcz itp. Od tego zale˝y
przecie˝ zdrowie, a nawet ˝ycie dziecka.
Starszy przedszkolak – zanim rozpocznie dalsze etapy edukacyjne – powinien
umieç rozpoznawaç i nazywaç zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla
wszystkich pór roku. Ponadto ma na tyle rozumieç ich przebieg, aby podejmowaç rozsàdne decyzje w sprawie ubierania si´ i takiego zachowania, ˝eby nie nara˝aç si´ na niebezpieczeƒstwo, na przyk∏ad w trakcie burzy, przy silnych wiatrach, t´gich mrozach i w upalne dni. Wa˝ne jest tak˝e, aby starszy przedszkolak
orientowa∏ si´ w prognozach pogody i rozumia∏, o czym mówi osoba zapowiadajàca pogod´ w radiu czy telewizji, i w∏aÊciwie odczytywa∏ wa˝niejsze symbole
umieszczane na mapach pogody.
Nieco mniejsze wymagania dotyczà czterolatków. Wystarczy, ˝e b´dà orientowa∏y si´ na tyle w przebiegu zjawisk atmosferycznych, aby zachowywaç si´
w miar´ rozsàdnie.
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10.13. Wychowanie dla poszanowania roÊlin
i zwierzàt, a tak˝e do rozumienia elementarnych
praw przyrody
10.13.1. Jak pomagaç dzieciom rozumieç ˝ycie roÊlin i zwierzàt,
szanowaç je i piel´gnowaç? O wspó∏pracy z rodzicami
w tym obszarze wychowania i edukacji

11

Ten trudny obszar wychowania i kszta∏cenia jest – podobnie jak poprzedni
– z powodzeniem realizowany w ka˝dym przedszkolu i w ka˝dej grupie wiekowej1. Goszczàc w przedszkolu, mo˝na zobaczyç pi´knie prowadzone kàciki
przyrody, a w nich hodowane przez dzieci roÊliny i zwierz´ta. Jest to szczególnie wa˝ne dla dzieci miejskich, które majà zbyt ma∏o okazji do bli˝szego obcowania z przyrodà o˝ywionà. Jest to niezwykle wa˝na kwestia – osobiste doÊwiadczenia dzieci w kszta∏towaniu ich wiedzy przyrodniczej.
Dzieci rosnà i wychowujà si´ w okreÊlonym Êrodowisku spo∏eczno-przyrodniczym: na wsi, w mieÊcie, na obrze˝ach aglomeracji miejskiej itp. Dlatego trzeba inaczej realizowaç ten obszar wychowania i kszta∏cenia u dzieci miejskich, a inaczej
u dzieci wiejskich. Inne sà bowiem warunki ich ˝ycia, innà dysponujà wiedzà, a tak˝e
inne sà ich potrzeby edukacyjne.
Zró˝nicowane sà tak˝e Êrodowiska rodzinne dzieci: wielu rodziców dba o to, aby
dzieci poznawa∏y swoje przyrodnicze otoczenie, ale sà i tacy, którzy nie przywiàzujà
do tego uwagi, a nawet karcà dzieci, gdy te pytajà o ˝ycie roÊlin i zwierzàt. Na to nak∏adajà si´ jeszcze ró˝nice indywidualne w tempie rozwoju umys∏owego, które sprawiajà, ˝e dla jednych dzieci poznawanie i rozumienie ˝ycia roÊlin i zwierzàt jest ∏atwiejsze, innym przychodzi to zdecydowanie trudniej.

12

O przyrodzie o˝ywionej w edukacji przedszkolaków
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Kszta∏towanie dzieci´cej wiedzy, umiej´tnoÊci i przekonaƒ dotyczàcych przyrody o˝ywionej2 trzeba rozpoczàç od bezpoÊredniego poznawania roÊlin i zwierzàt,
od stwarzania dzieciom okazji do gromadzenia osobistych doÊwiadczeƒ. Dopie-

14
W klasycznym ju˝ podr´czniku dla nauczycieli przedszkola Metodyka wychowania w przedszkolu (cz´Êç II, red. I. Dudziƒska, WSiP, Warszawa 1976) zaznajamianie dzieci z otoczeniem przyrodniczym jest omawiane na stronach 137–176.
2
W cytowanej metodyce zaleca si´ bezpoÊrednie i poÊrednie poznawanie przyrody. Jest to
s∏uszne i dlatego respektuj´ ten podzia∏ w Programie dla starszych przedszkolaków.
1
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ro potem mo˝na przejÊç do poÊredniego poznawania przyrody, wykorzystujàc literatur´ przyrodniczà dla dzieci, obrazki, filmy itp.
W obr´bie bezpoÊredniego poznawania roÊlin i zwierzàt dzieci majà mo˝liwie
precyzyjnie: obserwowaç, poznawaç i nazywaç roÊliny oraz zwierz´ta. Poniewa˝
wa˝ne sà osobiste doÊwiadczenia dotyczàce ˝ycia roÊlin i zwierzàt, niezb´dne
jest ich hodowanie i piel´gnowanie. Pomo˝e to starszym przedszkolakom zrozumieç, jak kruche jest ˝ycie. Pojmà te˝, ˝e cz∏owiek jest cz´Êcià Êwiata przyrody, podobnie jak otaczajàce go roÊliny i zwierz´ta i musi ˝yç zgodnie z rytmem
wyznaczonym przez pory roku.
Ukszta∏towanie takiego punktu widzenia jest trudne nawet u starszych przedszkolaków, choçby ze wzgl´du na dzieci´cy egocentryzm charakterystyczny dla
wieku przedszkolnego3. Dzieci sà przeÊwiadczone na przyk∏ad o tym, ˝e kotek jest
tylko po to, aby si´ z nim bawiç. Traktujà wi´c zwierzàtko jak zabawk´ i trudno im
zrozumieç, dlaczego doroÊli zabraniajà bez przerwy si´ z nim bawiç. Bywa te˝, ˝e
z∏oszczà si´ z powodu zerwanych i ÊciÊni´tych w spoconej d∏oni kwiatków, które
zwi´d∏y, a przecie˝ kwiatki sà po to, ˝eby je zrywaç i dawaç mamie.
J. Piaget oraz B. Inhelder4 podkreÊlajà, ˝e w procesie poznawania Êwiata u dzieci przedszkolnych dominuje rozumowanie przedprzyczynowe. Dzieci sà przekonane o tym, ˝e wszystko, co jest w ruchu, ˝yje i ma ÊwiadomoÊç, dlatego przemawiajà do przedmiotów, roÊlin i zwierzàt. Potem z∏oszczà si´, gdy nie ma widocznych
skutków. Na przyk∏ad w lesie wo∏ajà, ˝eby grzyby pokaza∏y swoje kapelusze, i p∏aczà, gdy tak si´ nie dzieje. D∏ugo t∏umaczà coÊ psu i denerwujà si´, gdy zwierz´ nie
wykonuje poleceƒ itd. Bawiàc si´ w szko∏´ lub w przedszkole, sadzajà przed sobà
kota lub psa i uczà go na przyk∏ad literek, a potem skar˝à si´, gdy zwierz´ ucieka
w pop∏ochu. Jednym z wa˝niejszych celów kszta∏towania wiedzy przyrodniczej jest
wi´c wspieranie dzieci w przechodzeniu z rozumowania magicznego i przedprzyczynowego do rozumowania przyczynowo-obiektywnego.
Inne utrudnienia wià˝à si´ z rozbudzaniem u dzieci potrzeby opiekowania si´ roÊlinami i zwierz´tami. Z wczeÊniej przedstawionych powodów i z powodu znikomej wiedzy o ich ˝yciu dzieci zachowujà si´ niezbyt roztropnie i w dobrej wierze
czynià wiele z∏a. Gdy nasze przedszkolaki dowiedzia∏y si´, ˝e hodowanej Êwince
trzeba dawaç jeÊç, karmi∏y jà ponad miar´, a˝ zachorowa∏a. Opiekujàc si´ ma∏ym
króliczkiem, g∏aska∏y i przytula∏y go, nie baczàc, ˝e zamieniajà jego ˝ycie w koszmar.
Zasadzi∏y cebulki krokusa, a potem ka˝dego dnia rozgrzebywa∏y ziemi´ i wyjmowa∏y cebulki, aby zobaczyç, czy ju˝ sà korzenie. Poniewa˝ tak prowadzony ekspery-

Wi´cej informacji o specyfice dzieci´cego myÊlenia mo˝na znaleêç w publikacji: J. Piaget,
B. Inhelder, Psychologia dziecka, Wydawnictwo Siedmioróg, Wroc∏aw 1993, rozdzia∏ 1.
4
Tam˝e, s. 105 i dalsze.
3
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ment zakoƒczy∏ si´ fiaskiem, jedne dzieci dosz∏y do wniosku, ˝e nie ma wi´kszego
sensu wk∏adanie cebulek do ziemi. Inne twierdzi∏y, ˝e by∏o za ma∏o wody i dlatego
cebulki nie wypuÊci∏y korzonków. ˚adne nie dostrzeg∏o prawdziwej przyczyny niepowodzenia hodowlanego. Mo˝na mno˝yç inne, okrutniejsze jeszcze przyk∏ady
dzieci´cego eksperymentowania na ˝ywych istotach dla zaspokojenia potrzeby poznania, bez elementarnej empatii i poszanowania ˝ycia roÊlin i zwierzàt.
Na tym nie koniec k∏opotów edukacyjnych, gdy˝ w obszarze poÊredniego poznawania przyrody tak˝e wyst´pujà pu∏apki. Na przyk∏ad w literaturze dzieci´cej
personifikuje si´ cz´sto trudne poj´cia przyrodnicze, przy jednoczesnym zaniedbywaniu kszta∏towania tej wiedzy. Dlatego dzieci czekajà, na przyk∏ad, a˝ przyjdzie Pani Wiosna – koniecznie w zielonej sukience – rozrzuci kwiaty po ∏àce, a zaczarowanà ró˝d˝kà obudzi owady i ptaki do ˝ycia. Tymczasem dzieci majà zwracaç uwag´
na to, ˝e dzieƒ jest coraz d∏u˝szy, jest ciep∏o i wilgoç budzi do ˝ycia roÊliny.
B∏´dny sposób budowania dzieci´cej ÊwiadomoÊci skutecznie blokuje ∏àczenie pory roku ze zmianami atmosferycznymi oraz ich wp∏ywem na ˝ycie roÊlin
i zwierzàt. Nie chodzi o to, aby zrezygnowaç z tak pi´knej interpretacji nadejÊcia
wiosny. Jednak starsze przedszkolaki muszà mieç rozeznanie, co jest rzeczywistoÊcià, a co stanowi poetycki opis5 zmieniajàcej si´ przyrody.
Znakomitym sposobem poÊredniego poznawania przyrody sà filmy o ˝yciu roÊlin i zwierzàt. Jest ich sporo tak˝e w programach telewizyjnych i sà one interesujàce zarówno dla dzieci, jak i dla doros∏ych, dlatego tak ch´tnie sà wspólnie oglàdane
i omawiane. Dzi´ki filmom i programom wiele dzieci wykazuje si´ zadziwiajàcà wiedzà, zw∏aszcza o egzotycznych zwierz´tach i roÊlinach.
Problem jednak w tym, ˝e starsze przedszkolaki Êwietnie wiedzà, jak wyglàda
i czym si´ ˝ywi krokodyl, a nie potrafià rozpoznaç na realistycznych obrazkach cielaka i kozy, odró˝niç kaczki od g´si itp. Dotyczy to oczywiÊcie dzieci miejskich. Natomiast zdarza si´, ˝e przedszkolaki wychowujàce si´ na wsi nie widzia∏y ˝ywego
krokodyla, bo nie mia∏y okazji byç w zoo.
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O wynikach badaƒ dotyczàcych wiedzy przyrodniczej przedszkolaków

13

E. Franus6 na poczàtku lat siedemdziesiàtych poprzedniego wieku przeprowadzi∏ badania dotyczàce wiedzy przyrodniczej dzieci i mimo ˝e w ciàgu ostat-

14
Przypominam, ˝e tak cz´sto stosowana w literaturze dzieci´cej licentia poetica oznacza, wed∏ug
S∏ownika wyrazów obcych (PWN, Warszawa 1980, s. 428), swobod´ poetyckà dopuszczajàcà
odst´pstwa od norm j´zykowych, regu∏ formalnych czy wiernoÊci w stosunku do prawdy realnej.
6
E. Franus, Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Czwarty, piàty i szósty rok ˝ycia, Nasza
Ksi´garnia, Warszawa 1975, s. 46–48 i 54 oraz s. 118.
5
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nich trzydziestu kilku lat wiele zmieni∏o si´ w wychowaniu dzieci, tak˝e w zakresie kszta∏towania ich umys∏u choçby przez filmy przyrodnicze, to warto zapoznaç si´ z tymi ustaleniami, gdy˝ pomagajà one zorientowaç si´ w zakresie wiedzy przyrodniczej i w mo˝liwoÊciach praktycznego dzia∏ania czterolatków
i pi´ciolatków.
Wed∏ug tych badaƒ7 wi´kszoÊç czterolatków i pi´ciolatków potrafi rozpoznaç na obrazkach: a) w zakresie Êwiata roÊlin: najcz´Êciej spo˝ywane owoce
(gruszk´, jab∏ko, Êliwk´, czereÊnie), warzywa (ziemniaka, marchewk´, cebul´,
kapust´, ogórka, buraka czerwonego), z kwiatów – ró˝´ oraz liÊcie kasztanowca i d´bu, b) w zakresie Êwiata zwierzàt: ˝ab´ i Êlimaka, motyla, pajàka
i biedronk´, w´˝a (˝mij´) i ˝ó∏wia, bociana, kur´, koguta, kaczk´ i sow´, konia, Êwini´ domowà, barana, s∏onia, zajàca, lisa, wilka, ma∏p´, lwa i niedêwiedzia. Wiele jednak zale˝y od tego, jakie doroÊli organizujà dziecku mo˝liwoÊci
poznawcze, o czym z nim rozmawiajà i jak wspierajà dziecko w poznawaniu
otoczenia przyrodniczego.
Poczàwszy od czwartego roku ˝ycia – zdaniem E. Franusa8 – mo˝na przyzwyczajaç dzieci do piel´gnowania roÊlin na balkonie lub w ogródku. Nie mo˝e to
byç jeszcze obowiàzek dziecka, poniewa˝ starszy przedszkolak – bez wsparcia
doros∏ych – nie potrafi jeszcze przez d∏u˝szy czas i systematycznie skupiç si´
na jednym zadaniu.
Udzia∏ dzieci w pracach hodowlanych to bodaj najlepsze êród∏o wiedzy dotyczàcej ˝ycia i warunków, jakie muszà byç spe∏nione, aby roÊliny i zwierz´ta mog∏y si´ rozwijaç. Problem w tym, ˝e w dost´pnej literaturze nie znalaz∏am danych
o tym, jak czterolatki i pi´ciolatki rozumiejà fenomen ˝ycia. Znane sà jednak wyniki badaƒ H. ˚uchowicz9 wyjaÊniajàce, w jaki sposób szeÊciolatki i dzieci starsze
ujmujà sens i procesy ˝ycia. Przytaczam te, które dotyczà szeÊciolatków, gdy˝
mogà one pomóc w wyobra˝eniu sobie specyfiki dzieci´cego myÊlenia w okresie przechodzenia od rozumowania przedprzyczynowego do ujmowania obiektywnej przyczynowoÊci.
Prawie wszystkie szeÊciolatki wiedzà, ˝e nale˝à do Êwiata ludzi i niemo˝liwa
jest zamiana cz∏owieka w zwierz´ lub w roÊlin´. O podobieƒstwie mi´dzy cz∏owiekiem a zwierz´ciem decyduje – wed∏ug nich – mo˝liwoÊç przemieszczania

Podane wskaêniki dzieci´cej wiedzy przyrodniczej dotyczà – jak twierdzi E. Franus (op. cit.,
s. 118) – wiedzy zdobywanej przygodnie, bez specjalnych staraƒ osób doros∏ych. Trzeba tu tak˝e
dodaç, ˝e badaniami obj´to dzieci mieszkajàce w Krakowie i okolicy.
8
E. Franus, op. cit, s. 54.
9
H. ˚uchowicz, Wspó∏czesne problemy w wychowaniu (kszta∏ceniu) dzieci szeÊcio- i dziesi´cioletnich. Skrypty i teksty pomocnicze, Wydawnictwo Uniwersytetu im. M. Kopernika, Toruƒ 1984.
7
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si´ z miejsca na miejsce, od˝ywiania i oddychania, wzrost, a tak˝e ró˝nice w narzàdach zewn´trznych (g∏owa, oczy, uszy) oraz sposób rozmna˝ania si´. Wymieniajàc najwa˝niejsze cechy ró˝niàce cz∏owieka od znanych zwierzàt, szeÊciolatki
uwzgl´dniajà cechy wyglàdu zewn´trznego, a tylko nieliczne wymieniajà mow´
i rozumowanie, potrzeby spo∏eczne i kulturowe, takie jak praca, odwiedzanie
i przyjmowanie goÊci.
Rozpatrujàc podobieƒstwo mi´dzy cz∏owiekiem a roÊlinà, szeÊciolatki dostrzega∏y wzrost i od˝ywianie. Podczas ustalania ró˝nic mi´dzy cz∏owiekiem a roÊlinà
wymienia∏y zaÊ: najpierw inne procesy ˝yciowe, potem ˝ycie spo∏eczno-kulturowe u ludzi, a na koƒcu brak ruchu (w sensie przemieszczania si´) u roÊlin.
Dzieci stwierdza∏y tak˝e, ˝e nie ma podobieƒstwa w tym wzgl´dzie mi´dzy
cz∏owiekiem i kamieniem, a tak˝e mi´dzy cz∏owiekiem i samochodem. Porównujàc cz∏owieka i samochód oraz cz∏owieka i kamieƒ, szeÊciolatki podkreÊla∏y, ˝e
jedne sà martwe, a inne ˝ywe. ˚uchowicz ustali∏a tak˝e, ˝e ˝aden szeÊciolatek
nie przypisa∏ ˝ycia kamieniowi, jednak co piàte dziecko „o˝ywi∏o” samochód
(wynika to ze s∏abego odró˝niania ruchu samoistnego od mechanicznego).
Co trzecie dziecko odmówi∏o ˝ycia roÊlinom, gdy˝ wi´kszoÊç dzieci uto˝samia ˝ycie z mo˝liwoÊcià przemieszczania si´ z miejsca na miejsce. Zapewne
dlatego niektóre z nich uwa˝ajà, ˝e samochód i roÊlina znajdujà si´ na pograniczu ˝ywy – martwy10. SzeÊciolatki zdawa∏y sobie spraw´ z tego, skàd si´ wzi´∏y na Êwiecie, i stwierdza∏y, ˝e cz∏owiek rodzi cz∏owieka, i mia∏y intuicj´ ciàg∏oÊci ˝ycia11.
Badania H. ˚uchowicz12 obejmowa∏y tak˝e stosunek dzieci do przyrody. Wynika z nich, ˝e wiele zale˝y od postawy doros∏ych, przekazywanych regu∏ zachowania i miejsca, gdzie dzieci si´ wychowujà. Dowodzà tego wypowiedzi dzieci
dotyczàce ulubionych form kontaktu z przyrodà. Na przyk∏ad dzieci wychowywane w mieÊcie wymieni∏y spacery, wycieczki na ∏àk´, do lasu, nad morze, do zoo,
do parku itp. Mówiàc o po˝ytkach, jakie daje cz∏owiekowi przyroda, wymienia∏y
w kolejnoÊci estetyczne, rekreacyjne, klimatyczno-zdrowotne, gospodarcze,
opiekuƒcze i materialne. Zastanawiajàce jest, ˝e tylko nieliczne dzieci stwierdza∏y, ˝e praca w ogrodzie, pe∏nienie dy˝urów w kàcikach przyrody i opiekowanie si´

13
H. ˚uchowicz, op. cit., s. 38–42. Wskazujà na to takie na przyk∏ad uzasadnienia: Jak samochód
stoi, to nie˝ywy, a jak jedzie z cz∏owiekiem, to ˝ywy; Jak roÊlina stoi, to nie˝ywa, a jak kwitnie, to ˝ywa.
11
Tam˝e, s. 39. O intuicji ciàg∏oÊci ˝ycia Êwiadczà nast´pujàce wypowiedzi dzieci: Uros∏y od innych cz∏owieków, jak si´ jeden urodzi, to ten sam rodzi to samo; Od mamy urodzone, a mama od swojej mamy, bo jest dla mnie babcià, a moja babcia od swojej mamy, a˝ tak doko∏a; Bo jak jest krowa, to
cieli cielàtka, a jak ma∏e pieski, to suka i jeszcze musi byç pies... bo du˝e no... doros∏e rodzi ma∏e.
12
Tam˝e, s. 44–47.
10
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ptakami w zimie sprawiajà im przyjemnoÊç, ˝e mniej ni˝ po∏owa badanych dzieci
wyra˝a∏a oburzenie wobec braku szacunku doros∏ych i dzieci do przyrody. A zatem wa˝na jest wspó∏praca z rodzicami starszych przedszkolaków w trakcie realizowania obszaru wychowania dla poszanowania roÊlin i zwierzàt.

10.13.2. Wychowanie dla poszanowania roÊlin i zwierzàt,
a tak˝e do rozumienia elementarnych praw przyrody.
TreÊci kszta∏cenia oraz komentarze metodyczne13
Podobnie jak poprzednio, tak i w tym obszarze, treÊci wychowania i kszta∏cenia uwzgl´dniajà rytm pór roku i sà podzielone na trzy bloki: póêne lato
i wczesnà jesieƒ, zim´ oraz wiosn´ i wczesne lato. W ka˝dym z tych trzech bloków sà organizowane zaj´cia, podczas których dzieci:
– mo˝liwie precyzyjnie obserwujà i poznajà, a tak˝e nazywajà otaczajàcy je
Êwiat roÊlin i zwierzàt;
– doÊwiadczajà zmian zachodzàcych póênym latem, jesienià, zimà, wiosnà
i wczesnym latem, aby ˝yç zgodnie z rytmem przyrody;
– hodujà roÊliny i zwierz´ta, aby lepiej poznaç prawa przyrody i zrozumieç
potrzeb´ poszanowania Êwiata roÊlin i zwierzàt, a tak˝e obowiàzków wynikajàcych z koniecznoÊci ochrony tego, co ˝yje.
W realizacji treÊci kszta∏cenia trzeba tak jak poprzednio zachowaç zasad´
przyst´pnoÊci: od tego, co bliskie, do tego, co dalsze, i od tego, czego mo˝na
bezpoÊrednio doÊwiadczyç, do tego, o czym mo˝na jedynie rozmawiaç, co trzeba sobie wyobraziç.
PÓèNE LATO I WCZESNA JESIE¡
RoÊliny póênym latem i wczesnà jesienià. Dojrzewanie i zbieranie
owoców, warzyw i grzybów. RoÊliny jadalne i niejadalne
1. Orientowanie si´, jakie roÊliny rosnà: w lesie, w parku, w ogrodzie, na ∏àce, nad rzekà itd. Oglàdanie roÊlin i nazywanie, a potem rozpoznawanie ich.
2. Obserwowanie roÊlin: zmiana koloru liÊci, usychanie, opadanie, szelest itd.
RoÊliny, których plony zbiera si´ jesienià, oraz roÊliny, które jesienià sà siane i sadzone. Wyró˝nianie i nazywanie wa˝niejszych cz´Êci roÊlin z otoczenia dzieci.
3. Rozpoznawanie owoców i warzyw po kszta∏cie, kolorze, dotyku, zapachu i smaku.
13
TreÊci kszta∏cenia wyró˝niono pogrubionà czcionkà, a komentarze metodyczne – zielonym
paskiem.
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4. RoÊliny spo˝ywane przez cz∏owieka (jadalne i trujàce), spo˝ywane
przez zwierz´ta hodowane w domu, zwierz´ta ˝yjàce w parku i w lesie,
zwierz´ta hodowane w ogrodach zoologicznych itd. UÊwiadomienie dzieciom, ˝e nie wolno niszczyç roÊlin, nawet gdy sà szkodliwe dla cz∏owieka.

1

Dary jesieni. WartoÊci od˝ywcze owoców, warzyw i grzybów. Przechowywanie ich oraz mycie przed spo˝yciem
1. Dlaczego i w jaki sposób ludzie przygotowujà zapasy na zim´: zbieranie
plonów. Sposoby ich przechowywania: a) magazynowanie zbo˝a, b) suszenie
owoców, warzyw i grzybów, c) zamra˝anie: zamra˝arka w przedszkolu,
w domu, lada ch∏odnicza w sklepie, d) popularne sposoby konserwowania:
puszki, s∏oiki, bezpieczne pos∏ugiwanie si´ otwieraczami itp.
2. WyjaÊnienie, dlaczego trzeba spo˝ywaç owoce, warzywa i jarzyny, soki, surówki i sa∏atki – postanowienie: w naszym przedszkolu wszyscy ch´tnie
je spo˝ywajà.
3. Wdra˝anie dzieci do mycia owoców i warzyw przed jedzeniem.

2

3

4

5

6

Poznawanie zwierzàt z bli˝szego i dalszego otoczenia
1. Zwierz´ta hodowane przez cz∏owieka oraz ˝yjàce w lesie, w parku, na ∏àce,
w wodzie itp. Obserwowanie ich, nazywanie i rozpoznawanie. Elementarna wiedza o ˝yciu poznawanych zwierzàt: rytm ˝ycia (rodzà si´ lub wykluwajà z jajek, rosnà, rozmna˝ajà si´ i ginà), tryb ˝ycia, sposoby poruszania i od˝ywanie si´ itd.
2. Zwierz´ta hodowane w ogrodach zoologicznych. Obserwowanie, nazywanie i rozpoznawanie: ilustracje, filmy, wycieczka do zoo. Elementarna wiedza
o ˝yciu poznanych zwierzàt: skàd pochodzà, co jedzà i jakiej opieki wymagajà.

7

8

9

10

Odloty i przyloty ptaków
1. Ptaki odlatujàce do ciep∏ych krajów (bocian, jaskó∏ka, kuku∏ka itp.), pozostajàce u nas na zim´ (np. wróbel, wrona, kruk), przylatujàce do nas na zim´ (np. gil, jemio∏uszka).
2. Obserwowanie wybranych ptaków w naturalnym Êrodowisku: wróbel,
sikorka, sroka itp.
3. Rozpoznawanie ptaków po upierzeniu, wielkoÊci, sposobie od˝ywiania.
4. W∏aÊciwe dokarmianie ptaków.

11

12
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14

Przygotowanie si´ zwierzàt do zimy: zmiana futra, gromadzenie po˝ywienia, zapadanie w sen zimowy itp.
1. Przygotowania zwierzàt do zimy w zale˝noÊci od miejsca, w którym
˝yjà. W jaki sposób czynià to zwierz´ta ˝yjàce: w wodzie (˝aby, ryby), w le-
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sie i parku (wiewiórki, je˝e, sarny itp.), na polach, w zagajnikach (zajàce, lisy itp.).
2. Sposoby pomagania zwierz´tom w przetrwaniu zimy: dokarmianie
(ró˝ne sposoby), rozbijanie lodu na stawach, ocieplanie stajni, obory, kurnika,
budy dla psa itp.
Sposoby uczestniczenia dzieci w Êwi´cie plonów, a tak˝e w pracach
polowych i gospodarczo-porzàdkowych
1. Âwi´to plonów – do˝ynki. Dlaczego ludzie obchodzà Êwi´to plonów?
Udzia∏ dzieci w takim wydarzeniu i zorganizowanie do˝ynek w przedszkolu.
2. Wykopki ziemniaków (oraz innych roÊlin okopowych), maszyny i urzàdzenia u∏atwiajàce prac´ rolnika. Zorganizowanie w przedszkolu Âwi´ta pieczonego ziemniaka.
3. Zbieranie owoców i warzyw, przechowywanie ich: a) zbieranie roÊlin, np.
do prezentacji w kàciku przyrodniczym, b) gromadzenie karmy dla zwierzàt,
c) proste sposoby suszenia owoców (np. jab∏ek), warzyw (np. kopru, natki pietruszki), grzybów, d) wycieczka do sklepu spo˝ywczego, zak∏adu przetwórczego.
4. Udzia∏ w pracach gospodarczo-porzàdkowych: grabienie liÊci, palenie
ogniska, pomaganie w zabezpieczaniu roÊlin przed mrozem.
Ochrona przyrody: kszta∏towanie u dzieci przekonania o koniecznoÊci poszanowania przyrody i obowiàzku dbania o nià jesienià
1. Spotkanie z leÊniczym: rozmowa o tym, jakie korzyÊci mamy z lasu (zdrowotne, ochronne, gospodarcze), jak zwierz´ta przygotowujà si´ do zimy i w jaki
sposób pomagajà im w tym ludzie. Tak˝e o tym, jak trzeba zachowywaç si´ w lesie, dlaczego nie wolno paliç ognisk i Êmieciç, niszczyç mrowisk, p∏oszyç zwierzàt,
zrywaç niepotrzebnie liÊci i ∏amaç ga∏´zi itp. Niebezpieczeƒstwo po˝arów lasów.
2. Spotkanie z pracownikiem instytucji zajmujàcej si´ ochronà Êrodowiska:
rozmowa o sposobach chronienia Êrodowiska w mieÊcie i na wsi.
3. Gromadzenie karmy dla ptaków na zim´: zbiór, suszenie, przechowywanie nasion i owoców. Przekazanie zebranej karmy leÊnikowi.
4. Wykonanie prostych karmników dla ptaków.
ZIMA
Zima w parku, w lesie i na polu. Zmiana krajobrazu spowodowana opadami Êniegu
1. Obserwacja roÊlin: bezlistne drzewa i krzewy, czapy Êniegu na drzewach i krzewach. S∏uchanie ciszy, trzasku ga∏´zi, szelestu opadajàcego Êniegu.
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2. Za∏o˝enie zimowego ogródka w kàciku przyrodniczym: hodowla roÊlin
(szczypiorku, koperku, zió∏, np. bazylii, rze˝uchy), wartoÊci smakowe i od˝ywcze. Obserwacja wzrostu. Warunki niezb´dne do rozwoju roÊlin. Piel´gnacja roÊlin doniczkowych.

1

Trudny okres dla roÊlin i zwierzàt; koniecznoÊç dokarmiania
1. Rozmowa z leÊnikiem o potrzebie dokarmiania zwierzyny i koniecznoÊci zak∏adania karmników oraz paÊników, a tak˝e o tym, dlaczego nie wolno
p∏oszyç zwierzàt. Obserwacja (wycieczka) tropów zwierzàt na Êniegu, rozpoznawanie ich: tropy ludzi, ptaków, wiewiórek, kotów i innych zwierzàt.
2. Dokarmianie zwierzàt podwórkowych, ostro˝noÊç w kontaktach z nimi.
3. Za∏o˝enie karmników w ogrodzie przedszkolnym, systematyczne dokarmianie ptaków i obserwacja ich zachowaƒ.
4. Ochrona przyrody: rola pokrywy Ênie˝nej dla Êwiata roÊlin („sen zimowy”), „opatulanie” roÊlin przed mrozem, dlaczego nie mo˝na tego niszczyç.
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6

Trudny okres dla ludzi; ogrzewanie pomieszczeƒ, odÊnie˝anie i posypywanie chodników piaskiem
Jest to kontynuacja treÊci realizowanych w poprzednim obszarze wychowania przedszkolnego. Trzeba nawiàzaç do koniecznoÊci zadbania o ciep∏o
w pomieszczeniach oraz do odpowiedniego ubierania si´: zak∏adanie czapek,
r´kawiczek, szalików, zapinanie kurtek itp. Nale˝y tak˝e przypomnieç (potem egzekwowaç) o starannym zamykaniu drzwi i w∏aÊciwym ubieraniu si´
przed wyjÊciem na mroêne powietrze.
Dzieci majà doÊwiadczyç, jak dokuczliwy mo˝e byç Ênieg, gdy wsypuje si´
górà do obuwia. Wówczas ∏atwo wyciàgnàç wniosek: co innego radoÊç lepienia ba∏wana, co innego brni´cie w zwa∏ach Êniegu. Dzieci b´dà tak˝e przekonane o koniecznoÊci odgarniania Êniegu i ch´tnie w tym pomogà. Dotyczy to
tak˝e zamarzajàcej wody na chodnikach: co innego Êlizgawka, co innego Êliska nawierzchnia. Po takich spostrze˝eniach dzieci tak˝e b´dà ch´tnie pomagaç w posypywaniu chodników piaskiem.
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WIOSNA I WCZESNE LATO
14

RoÊliny wiosnà; budzenie si´ roÊlin do ˝ycia, sadzenie, sianie i piel´gnowanie
1. Szukanie oznak wiosny: a) pierwsze pàki na drzewach i krzewach,
b) zielenienie si´ ∏àk i pól, c) kie∏kowanie roÊlin oraz ich szybki wzrost, d) bazie
na wierzbie, wiosenne kwiaty, pylenie leszczyn, zakwitanie drzew owocowych. Rozpoznawanie i nazywanie roÊlin w najbli˝szym otoczeniu.
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2. Prace wiosenne (obserwacja, rozmowy i w miar´ mo˝liwoÊci uczestniczenie): a) przycinanie ga∏´zi drzew i krzewów, opryskiwanie wiosenne,
b) orka w polu, siew zbó˝ jarych, sadzenie ziemniaków, c) maszyny i urzàdzenia u∏atwiajàce prac´ rolnikom, d) przygotowanie grzàdek, wysiew i sadzenie
roÊlin w warzywniku i na rabatach kwiatowych, e) piel´gnacja roÊlin: przerywanie, wyrywanie chwastów, spulchnianie gleby, podlewanie.
Poczàtek lata w parku, w lesie, w polu i w ogrodzie
1. Lato w Êwiecie roÊlin: bogactwo kwiatów (kszta∏ty, zapachy, barwy), ich
rozpoznawanie (malwa, maciejka, aksamitka), pierwsze owoce, warzywa itd.
2. Rozró˝nianie owoców po wyglàdzie, zapachu i smaku (truskawki, maliny, agrest, porzeczki, poziomki, czereÊnie itp.), podobieƒstwa i ró˝nice.
3. Rozró˝nianie warzyw po wyglàdzie, zapachu i smaku (marchewka, groszek, kalarepa, sa∏ata, szczypiorek, rzodkiew, natka pietruszki), wyró˝nianie
cz´Êci jadalnych (kwiat, korzeƒ, owoc, liÊcie), mycie warzyw przed jedzeniem.
4. Dojrzewanie zbó˝, roÊliny rosnàce w zbo˝u (maki, chabry, osty).
Przyloty ptaków, rozmna˝anie i opieka nad piskl´tami
1. Ustalanie, które ptaki ju˝ przylecia∏y. Obserwowanie i s∏uchanie ptaków: gwar, nawo∏ywanie, wabienie, Êpiew godowy.
2. Ustalenie, jak rozmna˝ajà si´ ptaki: ∏àczenie si´ w pary, budowanie
gniazd, sk∏adanie jajek, opieka nad piskl´tami (karmienie, czyszczenie piórek,
nauka latania).
3. Znaczenie ptaków dla Êrodowiska: niszczenie szkodników przez ptaki,
np. dzi´cio∏, sikorka, sowa. KoniecznoÊç ochrony ptaków.
Budzenie si´ owadów wiosnà. Rozeznanie, które owady sà po˝yteczne, które sà szkodnikami
1. Owady w najbli˝szym otoczeniu dzieci: muchy, komary, motyle, pszczo∏y,
biedronki itp. Obserwowanie, nazywanie i wa˝niejsze wiadomoÊci o owadach.
2. Owady powszechnie uznawane za po˝yteczne: zapylajàce roÊliny, gromadzàce miód itd. Pomaganie dzieciom w zrozumieniu, ˝e owady szkodliwe
dla cz∏owieka sà pokarmem dla innych zwierzàt, dlatego nie nale˝y ich bezmyÊlnie niszczyç.
3. Sposoby zabezpieczania si´ ludzi przed dokuczliwymi owadami.
Ssaki: rozmna˝anie si´ i opieka nad m∏odymi
1. Obserwowanie i nazywanie zwierzàt domowych, ˝yjàcych w lesie, w ogrodzie, na polu itd. Sposoby od˝ywiania si´ zwierzàt domowych i dziko ˝yjàcych.
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2. Rozmna˝anie si´ ssaków ˝yjàcych w otoczeniu dziecka (koty, psy itp.):
∏àczenie si´ w pary, cià˝a, poród i opiekowanie si´ m∏odymi.
Inne zwierz´ta w otoczeniu dziecka. Zagro˝enia ze strony zwierzàt
oraz zwierz´ta podlegajàce ochronie
Dzieci wiejskie majà wi´cej okazji do stykania si´ z rozmaitymi zwierz´tami. Dzieci miejskie doÊwiadczajà tego g∏ównie latem. Jedne i drugie trzeba
przygotowaç do rozumnego zachowania si´, gdy napotkajà chore lub nieznane im zwierz´ta, np. jaszczurk´, kreta, ˝mij´, ropuch´.
Dlatego nale˝y: a) pokazaç zwierz´ta na ilustracjach, b) wyjaÊniç, jak si´
zachowujà, gdy sà zdrowe i gdy sà chore, c) ustaliç z dzieçmi, co trzeba zrobiç i jak si´ zachowaç, spotykajàc nieznane zwierz´ta, d) pokazaç zwierz´ta
znajdujàce si´ pod ochronà.

1
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5

Hodowla roÊlin i zwierzàt w przedszkolu. Uczestniczenie dzieci
w ró˝nych wydarzeniach wiosnà i latem
1. Âwi´to wiosny i Êwi´to zrównania dnia i nocy. Dlaczego ludzie cieszà
si´, ˝e nadchodzi wiosna i lato? Udzia∏ dzieci w wydarzeniach: topienie Marzanny, wianki, noc Êwi´tojaƒska itp.
2. Udzia∏ dzieci w wiosennych pracach porzàdkowych i ogrodniczych: grabienie, spulchnianie ziemi, sianie, np. trawy, sadzenie roÊlin itp. Zbieranie
pierwszych owoców i warzyw.
3. Hodowle roÊlinne w ogrodzie przedszkolnym i kàcikach przyrody: fasola, ziemniak, zbo˝e itp. Obserwacje i nazywanie zmian – od kie∏kowania
do zakwitni´cia. Warunki niezb´dne dla ˝ycia roÊlin: Êwiat∏o, woda, ciep∏o.
Piel´gnowanie roÊlin w kàcikach przyrody, w ogrodzie i roÊlin doniczkowych.
4. Hodowle zwierzàt: chomiki, Êwinki morskie, króliki, papu˝ki itp. Warunki, jakie muszà byç spe∏nione, aby zwierz´ta si´ nie m´czy∏y i by∏y bezpieczne: spokój, w∏aÊciwe od˝ywianie, przestrzeƒ ˝yciowa, opieka weterynaryjna itp. Ustalenie, jakich zwierzàt nie mo˝na hodowaç w domu ani
w przedszkolu.
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Ochrona przyrody: kszta∏towanie u dzieci przekonania o koniecznoÊci
poszanowania przyrody i obowiàzku dbania o nià tak˝e wiosnà i latem
1. Spotkanie z leÊniczym: rozmowa o tym, jak trzeba zachowywaç si´
w lesie wiosnà i latem, dlaczego nie wolno paliç ognisk i Êmieciç, niszczyç
mrowisk, p∏oszyç zwierzàt, zrywaç liÊci i ∏amaç ga∏´zi itp.
2. Spotkanie z pracownikiem instytucji zajmujàcej si´ ochronà Êrodowiska:
rozmowa o sposobach dbania o Êrodowisko, szczególnie wiosnà i latem. Po-
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szanowanie roÊlin: niedeptanie trawników, niezrywanie roÊlin b´dàcych
pod ochronà. Udzia∏ w akcji „Sprzàtanie Êwiata”.
3. Gromadzenie w kàciku przyrodniczym karmy dla ptaków na zim´:
zbiór, suszenie, przechowywanie nasion i owoców. Wykonanie prostych
karmników dla ptaków.

10.13.3. Co starszy przedszkolak powinien wiedzieç o Êwiecie
przyrody?
Wprowadzanie dziecka w Êwiat przyrody o˝ywionej dopiero si´ zacz´∏o i b´dzie trwa∏o przez nast´pne lata edukacji, nie liczàc doros∏ego ˝ycia. Chocia˝ nie
sposób przeceniç roli poczàtków tej edukacji, nie radz´ odpytywaç dzieci, co ju˝
wiedzà i co by zrobi∏y w okreÊlonej sytuacji. Je˝eli w przedszkolu zadba si´ o realizacj´ treÊci podanych w tym obszarze wychowania i edukacji, starsze przedszkolaki b´dà:
orientowaç si´, jakie roÊliny i zwierz´ta ˝yjà w Êrodowiskach przyrodniczych,
takich jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (dzia∏ka), rzeka, staw;
umia∏y rozpoznawaç charakterystyczne dla tych Êrodowisk roÊliny i zwierz´ta oraz nazywaç je, a pi´ciolatki b´dà tak˝e dysponowa∏y elementarnà wiedzà o ich ˝yciu i rozmna˝aniu si´;
wiedzieç, jakie warunki muszà mieç dla swojego rozwoju zwierz´ta (przestrzeƒ ˝yciowa, bezpieczeƒstwo, pokarm itp.) i roÊliny (Êwiat∏o, temperatura, gleba i wilgotnoÊç) – dotyczy to pi´ciolatków. Ponadto pi´ciolatki majà
orientowaç si´ w tym: a) jakie zmiany w rytmie ˝ycia roÊlin i zwierzàt wprowadzajà pory roku, b) w jaki sposób cz∏owiek mo˝e pomóc roÊlinom i zwierz´tom przetrwaç zim´, c) jakie obowiàzki wynikajà z koniecznoÊci ochrony
przyrody ˝ywej.
Je˝eli przedszkolaki b´dà mia∏y ku temu okazj´, zgromadzà wiedz´ i umiej´tnoÊci przydatne w prowadzeniu prostych hodowli roÊlin i zwierzàt. B´dà tak˝e
uwa˝niej obserwowaç przemiany rozwojowe wybranych roÊlin i zwierzàt, a to
pomo˝e im lepiej rozumieç sens ˝ycia, tak˝e cz∏owieczego.
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10.14. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci
wraz z ich edukacjà matematycznà1
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10.14.1. O dzieci´cej matematyce dla starszych przedszkolaków.
Dlaczego trzeba ∏àczyç wspomaganie dzieci w rozwoju
intelektualnym z kszta∏towaniem ich umiej´tnoÊci
matematycznych? Jak wspó∏pracowaç z rodzicami
w zakresie kszta∏towania dzieci´cego liczenia?
Dzieci´ca matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umys∏owego dzieci w wieku przedszkolnym wraz z edukacjà matematycznà realizowana tak, aby
zapewniç im sukcesy w nauce szkolnej. Trzeba wyjaÊniç, ˝e procesy umys∏owe
– od których zale˝à sukcesy w uczeniu si´ matematyki – majà bowiem szerszy zakres: s∏u˝à dzieciom do klasyfikowania i tworzenia wszelkich poj´ç, przewidywania skutków, sprawnego mierzenia i liczenia. Poniewa˝ wa˝nym zadaniem wychowania przedszkolnego jest zapewnienie dzieciom sukcesów w nauce szkolnej,
treÊci tego obszaru wychowania przedszkolnego sà tak dobrane, aby ochroniç
przysz∏ych uczniów przed nadmiernymi trudnoÊciami w nauce szkolnej.
Podstawà opracowania programów i ksià˝ek metodycznych opublikowanych
pod has∏em Dzieci´ca matematyka sà badania:
– nad dzieçmi, które nie potrafi∏y sprostaç wymaganiom szkolnym, zw∏aszcza
na lekcjach matematyki2;
– nad efektywnoÊcià wspomagania rozwoju umys∏owego dzieci wolniej rozwijajàcych si´ oraz dzieci o nieharmonijnym rozwoju3.
Na tej podstawie uda∏o si´ ustaliç przyczyny nadmiernych trudnoÊci oraz
opracowaç metody zmieniajàce na lepsze szkolne losy ma∏ych uczniów4.
Istotà tych metod jest skuteczne wspomaganie rozwoju umys∏owego dzieci

12
Za∏o˝enia dzieci´cej matematyki, treÊci i metody kszta∏cenia sà opracowane wed∏ug zaleceƒ
konstruktywizmu. Wynika to ze sposobu rozumienia rozwoju intelektualnego dzieci i sposobu
organizowania procesu uczenia si´ dzieci. Dlatego w rozdziale tym ze szczególnà uwagà rozpatruje
si´ mo˝liwoÊci wspierania i wspomagania dzieci w kszta∏towaniu kompetencji umys∏owych.
2
Sà one przedstawione w ksià˝ce E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej, Dzieci ze specyficznymi trudnoÊciami w uczeniu si´ matematyki..., s. 35–40, 46–63, 107–118.
3
Wi´cej informacji znajduje si´ w cytowanych ju˝ publikacjach, a tak˝e E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju dzieci do skupiania uwagi i zapami´tywania..., E. Gruszczyk-Kolczyƒska, Co to znaczy wspomagaç rozwój umys∏owy dzieci niepe∏nosprawnych...
4
E. Gruszczyk-Kolczyƒska, Dzieci ze specyficznymi trudnoÊciami w uczeniu si´ matematyki...,
s. 40–46, 46–83, 95–103, 118–125.
1
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i ∏àczenie tego procesu z edukacjà matematycznà na poziomie przedszkola
i szko∏y.
G∏ównym êród∏em uczniowskich k∏opotów jest to, i˝ rozpoczynajà oni nauk´
szkolnà bez nale˝ytej dojrza∏oÊci umys∏owej do uczenia si´ matematyki5. Z innych badaƒ6 wynika, ˝e takà dojrza∏oÊç mo˝na z powodzeniem kszta∏towaç
u dzieci, tak˝e w warunkach wychowania przedszkolnego. Je˝eli uczyni si´ to
màdrze, ze znajomoÊcià prawid∏owoÊci rozwoju umys∏owego, mo˝na zapewniç
dzieciom szkolne sukcesy, i to nie tylko w zakresie edukacji matematycznej.
O za∏o˝eniach Dzieci´cej matematyki
To, co nazywamy edukacjà matematycznà przedszkolaków, musi byç wtopione
w dzia∏ania wspomagajàce rozwój umys∏owy dzieci. Nie wystarczy jednak pochyliç si´ nad dzieckiem, a tak˝e stworzyç mu dobre warunki wychowawcze i edukacyjne. Trzeba jeszcze màdrze kierowaç procesem uczenia si´ dziecka, a to ju˝ wymaga sporej wiedzy psychologicznej i niebanalnych umiej´tnoÊci pedagogicznych.
Istotà wspomagania rozwoju jest bowiem màdrze organizowany proces uczenia
si´ dzieci. Najwa˝niejsze sà tu osobiste doÊwiadczenia dziecka. Stanowià one budulec, z którego dzieci´cy umys∏ tworzy poj´cia i umiej´tnoÊci. Je˝eli doÊwiadczenia sà specjalnie dobrane i korzystnie dopasowane do potrzeb dziecka, przyczyniajà si´ do rozwijania dzieci´cego myÊlenia, hartowania odpornoÊci emocjonalnej
i rozwijania zadatków, które przerodzà si´ w uzdolnienia matematyczne.
Wiek przedszkolny jest dobrym okresem do rozwijania uzdolnieƒ matematycznych dzieci. Wynika to z analizy losów szkolnych dzieci i z tezy, ˝e uzdolnienia te ujawniajà si´ ju˝ w okresie przedszkolnym. Przejawy takich zdolnoÊci sà
wtopione w rozumowania towarzyszàce codziennym czynnoÊciom dzieci. Nauczyciele i rodzice rzadko dostrzegajà u dzieci to, co zapowiada nadzwyczajne
sukcesy w uczeniu si´ matematyki. Je˝eli nawet doroÊli zauwa˝ajà u dziecka matematyczne ukierunkowanie umys∏u, to zwykle nie wiedzà, co zrobiç z takim darem. Szkoda, bo je˝eli doroÊli nie piel´gnujà dzieci´cych uzdolnieƒ, to nieÊwia5
Poj´cie dojrza∏oÊci do nauki matematyki prowadzonej na sposób szkolny jest dok∏adnie wyjaÊnione w mojej cytowanej wczeÊniej ksià˝ce Dzieci ze specyficznymi trudnoÊciami w uczeniu si´
matematyki... Sà tam tak˝e podane zakresy takiej dojrza∏oÊci. Jest to szczególnie wa˝ne z uwagi
na projekty obni˝enia wieku szkolnego.
6
Badania te sà opisywane wielokrotnie w moich ksià˝kach: Dzieci´ca matematyka. Ksià˝ka dla
rodziców i nauczycieli... (s. 6 i 7), Dzieci´ca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych... (s. 6), Program wychowania i kszta∏cenia oraz wspomagania rozwoju szeÊciolatków w przedszkolach, klasach zerowych i w placówkach integracyjnych... (s. 79), tak˝e w artykule: Jak
przebiega proces uczenia si´ dzieci (cz´Êç IV), „Wychowanie w Przedszkolu” 2003, nr 4.
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domie wyrzàdzajà dziecku krzywd´. Warto si´ nad tym zastanowiç i wspomagaç
starsze przedszkolaki w rozwijaniu tego, czym sà obdarzone.
Wróçmy do roli osobistych doÊwiadczeƒ poznawczych w procesie wspomagania rozwoju umys∏owego. Dzieci gromadzà takie doÊwiadczenia w trakcie zabaw i codziennych sytuacji, gdy˝ jest to tak˝e intensywny proces uczenia
si´. Dla wi´kszoÊci dzieci taka zwyczajna porcja doÊwiadczeƒ jest niewystarczajàca. Wyjàtek stanowià osoby o wybitnych mo˝liwoÊciach intelektualnych,
charakteryzujàce si´ wi´kszà podatnoÊcià w zakresie uczenia si´, a tak˝e tym,
˝e sà dociekliwe i potrafià nale˝ycie skupiç si´ na obserwowaniu tego, co je
otacza, starajà si´ zrozumieç sens tego, co i jak robià doroÊli, uwa˝nie s∏uchajà i zadajà pytania.
Takie dzieci bawià si´ d∏ugo, a wykonywane czynnoÊci doprowadzajà do koƒca i potrafià cieszyç si´ z ich efektów, dlatego gromadzà tyle doÊwiadczeƒ, ile ich
umys∏ potrzebuje do tworzenia schematów intelektualnych oraz do budowania
systemu wiadomoÊci i umiej´tnoÊci. Takich dzieci jest sporo, bywa ˝e wi´cej ni˝
po∏owa grupy rówieÊniczej.
Pozosta∏e dzieci charakteryzujà si´ przeci´tnà lub nieco mniejszà podatnoÊcià
na uczenie si´. One tak˝e majà szans´ na b∏yskotliwy rozwój intelektualny, je˝eli doroÊli zechcà im w tym màdrze pomóc. Muszà do∏o˝yç staraƒ i wspomagaç
je w gromadzeniu doÊwiadczeƒ potrzebnych do kszta∏towania czynnoÊci umys∏owych.
O wspomaganiu rozwoju umys∏owego dzieci w ramach
Dzieci´cej matematyki
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W procesie wspomagania rozwoju umys∏owego dzieci wa˝ne jest skuteczne
organizowanie i kierowanie uczeniem si´. Przypominam, ˝e istotà tego procesu
jest gromadzenie osobistych doÊwiadczeƒ, których nie zastàpi ani obrazek, ani
s∏owne wyjaÊnienia. Na dodatek doÊwiadczenia te muszà byç starannie dobrane
do wieku i mo˝liwoÊci umys∏owych dzieci.
W czwartym i piàtym roku ˝ycia trzeba pomóc dzieciom w dostrzeganiu regularnoÊci, w ustalaniu, co jest wa˝niejsze, a co mniej wa˝ne w ∏àczeniu obiektów podobnych i rozdzielaniu ró˝niàcych si´, w wiàzaniu przyczyny ze skutkiem
i przewidywaniu, co mo˝e si´ zdarzyç.
Na tym jednak nie koniec. Dzieciom potrzebna jest jeszcze pomoc w kszta∏towaniu orientacji przestrzennej i w rozumieniu pomiaru wielkoÊci ciàg∏ych,
na przyk∏ad d∏ugoÊci. Bodaj najwi´cej uwagi trzeba poÊwi´ciç rozwijaniu kompetencji, dzi´ki którym dzieci uczà si´ liczyç, ustalaç, gdzie jest wi´cej, dodawaç
i odejmowaç, a tak˝e rozdzielaç po kilka.
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Wspomaganie dzieci w tym zakresie sprzyja kszta∏towaniu si´ operacyjnego
rozumowania na poziomie konkretnym. Jest to trudne z powodu znacznych ró˝nic indywidualnych w tempie rozwoju umys∏owego starszych przedszkolaków.
WÊród czterolatków sà tam dzieci bardziej pasujàce do grupy maluchów, a jednoczeÊnie sà tam dzieci reprezentujàce poziom charakterystyczny dla dzieci
starszych. Podobne ró˝nice indywidualne mo˝na zauwa˝yç w grupie pi´ciolatków, a potem w grupie szeÊciolatków.
Efekty wspomagania rozwoju, a tak˝e wyniki edukacji matematycznej
zale˝à od korzystnego dopasowania treÊci kszta∏cenia do mo˝liwoÊci
rozwojowych dzieci. Spe∏nienie tego warunku jest trudne w∏aÊnie ze wzgl´du
na zakres ró˝nic indywidualnych. Na dodatek rozwój umys∏owy konkretnego
dziecka nie jest jednakowy we wszystkich zakresach rozumowania. Na przyk∏ad
dziecko mo˝e byç Êwietne w orientacji przestrzennej i jednoczeÊnie bardzo s∏abo liczyç lub na odwrót.
W edukacji matematycznej i w procesie wspomagania rozwoju umys∏owego
wiele zale˝y od w∏aÊciwego dopasowania tego, co nauczyciel kszta∏tuje na zaj´ciach, z tym, co dzieci ju˝ potrafià. Pora˝ki i ma∏a efektywnoÊç zaj´ç wynikajà
najcz´Êciej z tego, ˝e nauczyciel przeszed∏ do trudniejszych treÊci, nie baczàc,
czy ∏atwiejsze treÊci zosta∏y ju˝ opanowane przez dzieci. Zale˝a∏o mu na szybkiej
realizacji programu, bez refleksji nad tym, co i jak dzieci opanowa∏y. Tak cz´sto
post´puje si´ w szkole. Jednak w wychowaniu przedszkolnym obowiàzujà inne
regu∏y wychowania i edukacji.
Dobierajàc treÊci kszta∏cenia w obszarze wspomagania rozwoju umys∏owego
wraz z edukacjà matematycznà dla starszych przedszkolaków, zadba∏am o to,
aby mieÊci∏y si´ w strefie najbli˝szego rozwoju umys∏owego wi´kszoÊci czterolatków i pi´ciolatków. Dlatego uk∏ad podanych treÊci kszta∏cenia uwzgl´dnia porzàdek rozwojowy i stopniowe narastanie kszta∏towanych kompetencji. Prosz´
wi´c realizowaç je w takim zakresie i w takiej kolejnoÊci, jak sà zapisane. Doborem i uk∏adem treÊci programowych rzàdzi bowiem ˝elazna logika.
Wynika ona z nast´pujàcych przes∏anek:
– w kszta∏towaniu czynnoÊci umys∏owych trzeba respektowaç prawid∏owoÊci rozwojowe: dlatego treÊci kszta∏cenia sà tam podane tak, jak dziecko poznaje siebie i swoje otoczenie, a tak˝e tak, jak rozwija si´ jego umys∏;
– w budowaniu systemu wiadomoÊci i umiej´tnoÊci trzeba uwzgl´dniaç porzàdek logiczny dziedziny, której one dotyczà: jest to szczególnie wa˝ne w edukacji matematycznej dzieci.
Je˝eli te ustalenia zostanà zlekcewa˝one, nie b´dzie dobrych efektów ani
w dziedzinie wspomagania rozwoju umys∏owego, ani w zakresie kszta∏towania
umiej´tnoÊci matematycznych.
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Kolejne wa˝ne zalecenie dotyczy uwzgl´dnienia realnych mo˝liwoÊci dzieci
w zakresie skupienia uwagi i zapami´tywania przy planowaniu zaj´ç. Z przeprowadzonych badaƒ7 wynika, ˝e trzeba to czyniç z wielkà rozwagà. Nadmiernie
bogate treÊci, skomplikowany sposób ich kszta∏towania czyni dzieciom wi´cej
szkody ni˝ po˝ytku.
Tendencja do takiego prze∏adowania nasili∏a si´ wraz z nakazem integrowania
treÊci. Integruje si´ wi´c wszystko ze wszystkim, nie baczàc na mo˝liwoÊci pojmowania dzieci. Wspomaganie rozwoju umys∏owego dzieci wraz z edukacjà matematycznà dzieci jest tak bogate poznawczo i tak trudne organizacyjnie, ˝e nie trzeba tego jeszcze bardziej komplikowaç przez
nierozwa˝ne integrowanie z innymi zakresami kszta∏cenia.
Majàc to na uwadze, ka˝de has∏o programowe opatrzy∏am komentarzem metodycznym. Mo˝na z tych komentarzy korzystaç w wi´kszym lub mniejszym
stopniu. Warto je jednak dok∏adnie przestudiowaç, gdy˝ pomo˝e to wyobraziç
sobie, co jest wa˝ne w kszta∏towaniu dzieci´cych kompetencji. Umieszczone
tam wskazówki pomogà tak˝e zorganizowaç dzieciom proces uczenia si´.
Wszystkie zaj´cia muszà byç tak organizowane, aby ka˝de dziecko
funkcjonowa∏o wed∏ug w∏asnych mo˝liwoÊci umys∏owych i maksymalnie
korzysta∏o z procesu uczenia si´. Dotyczy to zarówno kszta∏towania wiedzy
Wiem, ˝e, jak i wiedzy Wiem, jak8. Trzeba wi´c zorientowaç si´, które dzieci rozwijajà si´ troch´ wolniej i mniej skutecznie si´ uczà. Muszà one byç otoczone
szczególnà opiekà.
Niepotrzebne jest testowanie rozwoju umys∏owego dzieci ani tego, co potrafià9. Obserwacje i analiza dzieci´cych zachowaƒ to dobry nauczycielski sposób poznania ró˝nic indywidualnych w rozwoju dzieci. Polega to na organizowaniu specjalnych zaj´ç ze wszystkimi dzieçmi w grupie, jednoczesnej uwa˝nej obserwacji
i analizie ich funkcjonowania.

Sà one przedstawione w cytowanej wczeÊniej ksià˝ce: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska,
Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapami´tywania..., s. 33–61.
8
Tam˝e, s. 61–71.
9
Przypominam, ˝e testowanie dzieci´cych kompetencji wymaga wysokich kwalifikacji psychologicznych i pedagogicznych, a tak˝e spe∏nienia nast´pujàcych warunków: 1) ka˝de dziecko musi
rozwiàzaç danà seri´ zdaƒ testowych (diagnostycznych) indywidualnie; 2) trzeba zapewniç ka˝demu dziecku mo˝liwoÊç skupienia si´ w trakcie rozwiàzywania testów, dlatego potrzebne jest osobne pomieszczenie. Wysokich kompetencji wymaga tak˝e interpretacja zebranych informacji i wyprowadzenie wniosków w zakresie dzia∏aƒ naprawczych. Specjalistycznej wiedzy i umiej´tnoÊci
wymaga tak˝e prowadzenie psychoterapii dzieci. Je˝eli w przedszkolu nie ma osób przygotowanych
do realizowania takich zadaƒ, lepiej nie przeprowadzaç testów, wówczas uniknie si´ naznaczania
(etykietowania) dzieci, a tak˝e niepotrzebnych napi´ç emocjonalnych dzieci oraz ich rodziców.
7
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Na koniec wprowadzenia do tego obszaru edukacji jeszcze jeden wa˝ny problem. Nawet najlepiej prowadzone wspomaganie rozwoju umys∏owego wraz
z edukacjà matematycznà dzieci w przedszkolu nie mo˝e obejÊç si´ bez wspó∏pracy z rodzicami, którym trzeba uÊwiadomiç, ˝e na przyk∏ad dla ukszta∏towania umiej´tnoÊci liczenia oraz dodawania i odejmowania dzieci majà liczyç i rachowaç przy ka˝dej okazji, w domu tak˝e. Warto im wyjaÊniç, w jaki sposób
mo˝na skutecznie nauczyç dziecko liczenia, a tak˝e dodawania i odejmowania.
Zar´czam, ˝e b´dà tym zainteresowani, gdy˝ majà ÊwiadomoÊç, jak wa˝ne sà
umiej´tnoÊci matematyczne dzieci10.

10.14.2. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz
z ich edukacjà matematycznà. TreÊci kszta∏cenia oraz
komentarze metodyczne11
Kszta∏towanie ÊwiadomoÊci w∏asnego Ja oraz orientacji przestrzennej12
1. Nabywanie doÊwiadczeƒ w zakresie autoprezentacji oraz kszta∏towanie
ÊwiadomoÊci swojego wizerunku. Wzmacnianie poczucia przynale˝noÊci
do rodziny, a tak˝e znajomoÊci w∏asnego adresu z podaniem wskazówek, jak
tam trafiç. Wdra˝anie dzieci do zachowywania si´ zgodnie ze swojà p∏cià.
Kszta∏towanie elementarnych nawyków higienicznych13. Trzeba tu nawiàzaç
do kompetencji kszta∏towanych w poprzednich obszarach wychowania starszych przedszkolaków.
2. Organizowanie dzieciom doÊwiadczeƒ pomagajàcych w kszta∏towaniu
ÊwiadomoÊci schematu w∏asnego cia∏a. Wyró˝nianie i nazywanie cz´Êci swojego cia∏a, lalki i misia (co jest podobne, a co ró˝ne). Pomaganie dzieciom
w rozpoznawaniu mimiki (w∏asnej i innych). åwiczenia w koncentrowaniu

Patrz: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków
i pi´ciolatków… oraz E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Dzieci´ca matematyka. Ksià˝ka dla
rodziców i nauczycieli…
11
TreÊci kszta∏cenia wyró˝niono pogrubionà czcionkà, a komentarze metodyczne – zielonym
paskiem.
12
Przed przystàpieniem do realizacji tego has∏a programowego trzeba poznaç prawid∏owoÊci
psychologiczne i pedagogiczne. Sà one przedstawione w rozdziale 4 cz´Êci drugiej mojej cytowanej ju˝ ksià˝ki: Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s. 79–89.
13
Mo˝na zrealizowaç te treÊci wed∏ug scenariusza: Wiem, jak wyglàdam i jak si´ nazywam, a tak˝e gdzie mieszkam. Chc´ wiedzieç du˝o o swoich bliskich: znam ich imiona i czym si´ zajmujà,
w: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s. 90–93.
10
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uwagi na swoich czynnoÊciach, a tak˝e w obdarzaniu uwagà innych. Korzystanie z takich doÊwiadczeƒ przy rysowaniu postaci cz∏owieka14.
3. Kszta∏towanie ÊwiadomoÊci w∏asnego cia∏a i oznaczanie lewej i prawej
r´ki. OkreÊlanie kierunków (od siebie) w sytuacjach zabawowych. Stosowanie wyra˝eƒ przyimkowych w zabawach orientacyjnych15.
4. Korzystanie z doÊwiadczeƒ zgromadzonych w trakcie kszta∏towania
schematu w∏asnego cia∏a. Poruszanie si´ zgodnie z podanymi kierunkami16.
5. Wykazanie si´ ÊwiadomoÊcià schematu w∏asnego cia∏a w wykonywaniu
poleceƒ. Poruszanie si´ w przestrzeni wed∏ug podanej instrukcji17.
6. Zorganizowanie dzieciom okazji do poznania schematu cia∏a drugiej
osoby. Korzystanie z wiedzy o sobie samym i rozumowanie przez analogi´
w nazywaniu cz´Êci cia∏a drugiej osoby. Wytyczanie kierunków od drugiej
osoby i ustalanie, co tam si´ znajduje18.

1

2

3

4

5

Kszta∏towanie u dzieci zdolnoÊci do rozumnego zachowania w sytuacjach pe∏nych napi´ç19
1. Nabywanie doÊwiadczeƒ logicznych i emocjonalnych potrzebnych
do zrozumienia sensu gry Êciganki. Wdra˝anie dzieci do respektowania
umów, a tak˝e do znoszenia pora˝ek20.
2. Wspomaganie myÊlenia przez analogi´, wyd∏u˝anie czasu skupienia
uwagi, a tak˝e kszta∏towanie zdolnoÊci do wysi∏ku intelektualnego mimo doznawanych emocji ujemnych21.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s. 94–97, scenariusz: Poznaj´ i nazywam cz´Êci swojego cia∏a. Lalka (lub miÊ) jest troch´ podobna (podobny) do mnie. Rozpoznaj´ miny. Rysuj´ cz∏owieka.
15
Tam˝e, s. 98–101, scenariusz: Zaczynam si´ orientowaç, która r´ka jest lewa, a która prawa, co
jest przede mnà, co za mnà, co w górze, co na dole.
16
Tam˝e, s. 102–103, scenariusz: S∏ucham i wiem, w którà stron´ mam iÊç. Id´ i znajduj´ to, co chc´.
17
Tam˝e, s. 104–105, scenariusz: Potrafi´ pomóc misiowi w pokonywaniu toru przeszkód.
18
Tam˝e, s. 106–108, scenariusz: Staram si´ poznaç drugà osob´. Próbuj´ nazwaç cz´Êci jej cia∏a
i powiedzieç, w czym jest do mnie podobna, czym si´ ró˝ni. Staram si´ pokazaç, co znajduje si´:
przed nià, za nià, po jej lewej stronie i po prawej.
19
Przed przystàpieniem do realizacji tego has∏a trzeba poznaç prawid∏owoÊci psychologiczne
i pedagogiczne przydatne do kszta∏towania odpornoÊci emocjonalnej. Patrz: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., rozdzia∏ 5,
s. 109–116.
20
Tam˝e, s. 116–118, scenariusz: Potrafi´ braç udzia∏ w grze „Âcigamy si´ od startu do mety”
i chc´, ˝eby mój zespó∏ zwyci´˝y∏.
21
Tam˝e, s. 119–122, scenariusz: Uk∏adam i rozgrywam gry planszowe typu „Âciganki”.
14
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3. Przybli˝anie dzieciom konwencji gier–opowiadaƒ (kodowanie i dekodowanie informacji, negocjowanie umów, doprowadzenie sytuacji zadaniowej
do koƒca). Wdra˝anie do respektowania uzgodnionych umów. Kszta∏towanie
zdolnoÊci do wysi∏ku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a tak˝e do znoszenia pora˝ek bez zb´dnych frustracji22.
4. Wspólne i samodzielne konstruowanie gry–opowiadania (sprawniejsze kodowanie, dekodowanie informacji, a tak˝e negocjowanie i respektowanie uzgodnionych umów). Kszta∏towanie zdolnoÊci do wysi∏ku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a tak˝e do znoszenia pora˝ek bez
zb´dnych frustracji23.
Wdra˝anie dzieci do wychwytywania regularnoÊci i korzystania z nich
w ró˝nych sytuacjach24
1. Dostrzeganie regularnoÊci, kontynuowanie ich w uk∏adankach, a tak˝e
w zabawach ró˝nego typu25.
2. Zabawy z wyliczankami. Wychwytywanie tego, co si´ powtarza w zabawach ruchowych i w wyliczankach. Pami´ciowe opanowanie wyliczanek
i próby uk∏adania wyliczanek wed∏ug w∏asnych pomys∏ów26.
3. Wychwytywanie regularnoÊci w prostym opowiadaniu ruchowym: powtarzanie i kontynuowanie dostrze˝onych rytmów27.
4. Dostrzeganie regularnoÊci w liczeniu: licz tak daleko, jak umiesz, i ws∏uchuj si´ w brzmienie liczebników.

E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s. 123–126, scenariusz: Gra–opowiadanie „Dwa kotki biegnà do miski z mlekiem”. Uk∏adanie gry-opowiadania nie sprawia mi ju˝ k∏opotu.
23
Tam˝e, s. 126–129, scenariusz: Gra „Slalom–gigant”. Ucz´ si´ uk∏adaç trudniejsze gry–opowiadania i rozgrywaç je.
24
Przed przystàpieniem do realizacji tego has∏a trzeba poznaç prawid∏owoÊci psychologiczne
i pedagogiczne przydatne do rozumienia roli rytmów w rozwoju psychoruchowym dzieci oraz tego, jak mo˝na wykorzystywaç rytmy w kszta∏towaniu ró˝nych umiej´tnoÊci intelektualnych. Patrz:
E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., rozdzia∏ 6, s. 130–139.
25
Tam˝e, s. 140–142, scenariusz: S∏ucham, patrz´ uwa˝nie i uk∏adam rytmy.
26
Tam˝e, s. 143–146, scenariusz: Uk∏adamy kalendarze: „Dzieƒ–noc”. Zabawy z wyliczankami.
27
Tam˝e, s. 146–149, scenariusz: Uk∏adamy kalendarze: „Pory roku”. Opowiadania ruchowe.
22
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Kszta∏towanie umiej´tnoÊci liczenia w zakresie mo˝liwoÊci umys∏owych czterolatków i pi´ciolatków28
1. Kszta∏towanie umiej´tnoÊci liczenia w mo˝liwie szerokim zakresie, wyodr´bnianie przedmiotów do policzenia, szacowanie i liczenie29. Zwracanie
uwagi na liczebniki porzàdkowe i na to, ˝e ostatni wymieniony liczebnik oznacza tak˝e liczb´ policzonych obiektów.
2. Kszta∏towanie umiej´tnoÊci liczenia obiektów, w tym w∏asnych palców.
Ustalanie równolicznoÊci przez przeliczanie i przyporzàdkowywanie jeden
do jednego. DoÊwiadczenie pomagajàce dostrzec, ˝e wynik liczenia nie zmienia si´ w zale˝noÊci od tego, czy liczymy od poczàtku do koƒca, czy od koƒca do poczàtku30.
3. Pomaganie dzieciom w przechodzeniu na poziom liczenia na zbiorach
zast´pczych. Pierwsze próby odrywania si´ od konkretów i wnioskowanie ile
jest na podstawie liczenia zbiorów zast´pczych31.
4. Rozszerzanie zakresu liczenia i ustalanie, ile jest. Stwarzanie dzieciom
okazji do stosowania regu∏y: wynik liczenia nie zmienia si´, chocia˝ zmienia
si´ kierunek liczenia i przestawia si´ liczone obiekty32.
5. Liczenie znikajàcych obiektów i ustalanie, ile ich jest. Liczenie razem ró˝nych obiektów i ustalanie, ile ich jest. Rozszerzanie zakresu liczenia33.
6. Liczenie i ustalanie – ten pierwszy, ten drugi, ten trzeci. Wdra˝anie
dzieci do rozumienia i w∏aÊciwego stosowania liczebników porzàdkowych34.

1
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8
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28
Przed przystàpieniem do realizacji tego has∏a trzeba poznaç prawid∏owoÊci dotyczàce dzieci´cego liczenia, a tak˝e tego, jak kszta∏towaç w przedszkolu umiej´tnoÊci potrzebne dzieciom, by liczy∏y
w coraz wi´kszym zakresie. Patrz: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., rozdzia∏ 9, s. 202–208.
29
Tam˝e, s. 208–211, scenariusz: Ilu jest ch∏opców? Ile jest dziewczynek? Ile jest krzese∏ek?
30
Tam˝e, s. 212–214, scenariusz: Wiem, ile mam palców u ràk i nóg.
31
Tam˝e, s. 215–217, scenariusz: Zaczynam liczyç na palcach i innych zbiorach zast´pczych.
32
Tam˝e, s. 217–218, scenariusz: Wiem ju˝, ˝e wynik liczenia nie zmienia si´, je˝eli liczy si´ od poczàtku do koƒca i odwrotnie. Korzystam z tego w ró˝nych sytuacjach.
33
Tam˝e, s. 219–221, scenariusz: Mog´ policzyç nawet to, czego nie widz´. Wiem tak˝e, ˝e mo˝na razem liczyç ró˝ne przedmioty.
34
Tam˝e, s. 221–223, scenariusz: Sprawnie licz´ i wiem, co znaczy: ten jest pierwszy, ten drugi, ten
trzeci...
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Wspomaganie dzieci w liczeniu i ustalaniu: tu i tu jest tyle samo,
tu jest wi´cej35
1. Podnoszenie sprawnoÊci w liczeniu i ustalaniu równolicznoÊci przez wymian´ jeden do jednego. Respektowanie umów w sytuacji kupna i sprzeda˝y36.
2. Dalsze rozszerzanie zakresu liczenia. Rozumienie sensu wymiany i respektowanie umów typu: wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden
do pi´ciu w sytuacji kupna i sprzeda˝y37.
3. Segregowanie kartoników wed∏ug kszta∏tu i liczenie ich w ka˝dym zbiorze
osobno. Porównywanie liczebnoÊci wyodr´bnionych zbiorów przez: liczenie
i ∏àczenie w pary. Ustalanie, gdzie jest wi´cej, gdzie mniej, gdzie tyle samo38.
4. Dalsze rozszerzenie zakresu liczenia: liczenie i ustalanie, ile jest policzonych obiektów. Porównywanie liczebnoÊci dwóch zbiorów i ustalanie: gdzie
jest mniej, gdzie wi´cej, a mo˝e tyle samo39.
5. Rozszerzanie zakresu liczenia i ustalanie, ile jest policzonych obiektów. Wprowadzanie zmian typu: rozsuni´cie lub zsuni´cie elementów, zakrywanie i odkrywanie policzonych elementów itp. Zastanawianie si´, czy po ka˝dej takiej zmianie policzonych elementów jest tyle samo. Ponowne liczenie jako sposób wnioskowania
o sta∏ej liczbie elementów mimo wprowadzenia wczeÊniej opisanych zmian40.
Wspomaganie dzieci w kszta∏towaniu umiej´tnoÊci dodawania i odejmowania, a tak˝e rozdawania i rozdzielania po kilka41
1. Liczenie przedmiotów, dok∏adanie kilku i liczenie ich razem. Liczenie
przedmiotów, zabieranie kilku i liczenie, aby ustaliç, ile zosta∏o42.
Przed przystàpieniem do realizacji tego has∏a trzeba poznaç prawid∏owoÊci dotyczàce kszta∏towania si´ dzieci´cych kompetencji w zakresie ustalania: tyle samo, wi´cej, mniej. Tak˝e o tym,
jak kszta∏towaç w przedszkolu takie kompetencje. Patrz: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska,
Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., rozdzia∏ 10, s. 224–227.
36
Tam˝e, s. 228–230, scenariusz: Potrafi´ wymieniaç: jeden do jednego w sytuacji kupna i sprzeda˝y. Zabawa: „Âwi´to lalek i pajacyków”.
37
Tam˝e, s. 230–232, scenariusz: Ucz´ si´ wymieniaç: jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden
do pi´ciu. Zabawa: „Kupujemy i budujemy”.
38
Tam˝e, s. 233–235, scenariusz: Potrafi´ sortowaç kolorowe kartoniki i ustalaç, ile ich jest, i których jest wi´cej.
39
Tam˝e, s. 236–238, scenariusz: Czego jest wi´cej, czego mniej, a czego jest tyle samo?
40
Tam˝e, s. 238–241, scenariusz: Czy nadal jest tyle samo?
41
Przed przystàpieniem do realizacji tego has∏a trzeba poznaç poczàtki rozumienia d∏ugoÊci i jak
nale˝y dzieci w tym wspomagaç, tak˝e w warunkach przedszkola. Patrz: E. Gruszczyk-Kolczyƒska,
E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., rozdzia∏ 11, s. 242–246.
42
Tam˝e, s. 246–249, scenariusz: Dok∏adam przedmioty i wiem, ile ich jest razem. Zabieram
i wiem, ile zosta∏o.
35
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2. Kszta∏towanie umiej´tnoÊci dodawania i odejmowania. Dodawanie
i odejmowanie na palcach i innych zbiorach zast´pczych. Korzystanie z umiej´tnoÊci dodawania i odejmowania w sytuacjach zadaniowych43.
3. Rozdawanie po jednym lub po dwa w sytuacjach codziennych (dla czterolatków i pi´ciolatków). Rozdawanie po kilka w sytuacjach zabawowych (dla
pi´ciolatków)44.

1

2

Wspomaganie dzieci w rozumieniu sensu pomiaru d∏ugoÊci45
1. Wdra˝anie dzieci do skupienia si´ tylko na d∏ugoÊci. Porównywanie d∏ugoÊci przedmiotów w stosunku do siebie i szacowanie: ten jest wy˝szy (d∏u˝szy), a ten si´ga mi dotàd i jest mniejszy (krótszy) ode mnie. Oznaczanie w∏asnego wzrostu na pasku papieru46.
2. Wdra˝anie dzieci do wi´kszej precyzji w ocenie d∏ugoÊci. Porównywanie
obiektów pod wzgl´dem wysokoÊci i ustawianie ich w serie malejàce i rosnàce47.
3. Wdra˝anie dzieci do wi´kszej precyzji w ocenie d∏ugoÊci. Pierwsze próby mierzenia d∏ugoÊci: krokami i stopa za stopà48.

3

4
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Wspomaganie dzieci w tworzeniu prawid∏owych intuicji geometrycznych49
1. Pomaganie dzieciom w dostrzeganiu kszta∏tu spoÊród cech przedmiotów. Polisensoryczne doÊwiadczanie kszta∏tu, zapami´tywanie i nazywanie50.
2. Segregowanie p∏ytek o ró˝nym kszta∏cie. Uk∏adanie szlaczków z kartoników okràg∏ych, trójkàtnych i prostokàtnych, a tak˝e innych kompozycji51.
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E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków...,
s. 249–251, scenariusz: Coraz sprawniej dodaj´ i odejmuj´. Potrafi´ radziç sobie w ró˝nych sytuacjach.
44
Tam˝e, s. 252–254, scenariusz: Potrafi´ rozdawaç przedmioty tak, aby ka˝dy mia∏ tyle samo.
45
Przed przystàpieniem do realizacji tego has∏a trzeba poznaç prawid∏owoÊci dotyczàce kszta∏towania si´ dzieci´cych kompetencji w zakresie ustalania sta∏oÊci d∏ugoÊci. Patrz: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., rozdzia∏ 12, s. 255–258.
46
Tam˝e, s. 259–261, scenariusz: Co jest ode mnie wy˝sze (d∏u˝sze), a co ni˝sze (krótsze)? Jakiego jestem wzrostu?
47
Tam˝e, s. 262–264, scenariusz: Porównuj´ wielkoÊci przedmiotów i uk∏adam je w serie rosnàce
i malejàce.
48
Tam˝e, s. 265–266, scenariusz: Ucz´ si´ mierzyç d∏ugoÊç krokami i stopa za stopà.
49
Przed przystàpieniem do realizacji tego has∏a trzeba poznaç poczàtki kszta∏towania si´ intuicji geometrycznych u przedszkolaków. Patrz: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., rozdzia∏ 13, s. 267–270.
50
Tam˝e, s. 271–273, scenariusz: Ko∏o, prostokàt, trójkàt.
51
Tam˝e, s. 274–276, scenariusz: Nazywam kszta∏ty i uk∏adam z nich szlaczki oraz inne kompozycje.
43
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Pomaganie dzieciom w zorientowaniu si´ w rytmicznej organizacji
czasu i w tym, jak doroÊli zapisujà czas w kalendarzach52
Jest to kontynuacja treÊci kszta∏cenia zawartych w bloku Wdra˝anie dzieci
do wychwytywania regularnoÊci i korzystania z nich w ró˝nych sytuacjach, z tym
˝e dzieci stosujà zdobyte tam doÊwiadczenia dla orientowania si´ w czasie
i jego pomiarze. Aby nawiàzaç do poprzednich doÊwiadczeƒ, trzeba wróciç
do skupiania uwagi na rytmach, wychwytywania powtarzajàcych si´ sekwencji i kontynuowania ich (rytmy uk∏adane z klocków, rytmy wys∏uchane i wygrywane, uk∏ady rytmiczne pokazane ruchem cia∏a), a tak˝e do przek∏adania
dostrze˝onych regularnoÊci z jednej reprezentacji na innà, a potem na jeszcze innà53. Nast´pnie trzeba uÊwiadomiç dzieciom rytmicznà organizacj´ czasu w zakresie:
– przemiennoÊci i sta∏ego nast´pstwa dni i nocy54;
– sta∏ego nast´pstwa pór roku55, dni tygodnia i miesi´cy w roku56;
– orientowania si´ w tym, co oznaczajà okreÊlenia: wczoraj, jutro, pojutrze,
przedwczoraj57.
Uwaga: dzieci majà zrozumieç, ˝e okreÊlenie „tydzieƒ” ma dwa znaczenia:
jest porzàdkiem dni od poniedzia∏ku do niedzieli (w∏àcznie) i „tydzieƒ” to 7 dni,
niezale˝nie, od którego dnia zacznie si´ liczyç. Dotyczy to tak˝e kszta∏towania
rozumienia roku jako roku kalendarzowego i 12 kolejno nast´pujàcych po sobie
miesi´cy. Je˝eli zaj´cia b´dà realizowane wed∏ug scenariuszy podanych w przypisach, kszta∏towanie takich poj´ç nie b´dzie trudne.

Uzasadnienie psychologiczne, wskazówki pedagogiczne i scenariusze zaj´ç przydatne do realizacji tego has∏a znajdujà si´ w cytowanych ju˝ publikacjach: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska,
Dzieci´ca matematyka. Ksià˝ka dla rodziców i nauczycieli..., s. 31–44 oraz E. Gruszczyk-Kolczyƒska,
E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s. 130–139.
53
E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s. 140–142, scenariusz: S∏ucham, patrz´ uwa˝nie i uk∏adam rytmy.
54
Tam˝e, s. 143–146, scenariusz: Uk∏adamy kalendarze: „Dzieƒ–noc”. Zabawy z wyliczankami.
55
Tam˝e, s. 146–149, scenariusz: Uk∏adamy kalendarze: „Pory roku”. Opowiadania ruchowe.
56
Orientacja w zakresie dni tygodnia oraz uk∏adanie kalendarzy z uwzgl´dnieniem tygodni to
treÊci, które tradycyjnie przewidywane sà dla szeÊciolatków. Je˝eli szeÊciolatki rozpocznà nauk´
w szkole, treÊci te trzeba b´dzie realizowaç z pi´ciolatkami, aby lepiej przygotowaç je do nauki
szkolnej. Scenariusz Uk∏adam kalendarze, w których sà dni i noce, dni tygodnia, pory roku oraz miesiàce w roku, w: E. Gruszczyk-Kolczyƒska i E. Zieliƒska, Dzieci´ca matematyka. Metodyka i scenariusze zaj´ç..., s. 47–53.
57
Tam˝e, s. 55–57, scenariusz: Wiem, co oznaczajà s∏owa: jutro, wczoraj, przedwczoraj, pojutrze
itd. Prowadzenie kalendarza prze˝yç.
52
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10.14.3. Jakimi kompetencjami matematycznymi powinien
dysponowaç starszy przedszkolak?
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Z badaƒ nad przyczynami nadmiernych trudnoÊci i niepowodzeƒ w szkolnym uczeniu si´ matematyki wynika, ˝e ich g∏ównà przyczynà jest rozpoczynanie nauki w szkole bez nale˝ytej dojrza∏oÊci umys∏owej w tych zakresach,
które sà wa˝ne dla szkolnego uczenia si´ matematyki58. Mówiàc dok∏adniej:
– dzieci, które nie rozumujà jeszcze na poziomie operacji konkretnych
w zakresie potrzebnych do kszta∏towania poj´cia liczby naturalnej59, nie rozumiejà wyjaÊnieƒ nauczyciela i z trudem orientujà si´, na czym polega rozwiàzywanie zadaƒ;
– dzieci, które liczà tylko w zakresie do 10 i nie potrafià jeszcze dodawaç
i odejmowaç na zbiorach zast´pczych, b´dà mia∏y k∏opoty z rozwiàzywaniem
zadaƒ ze swojego zeszytu çwiczeƒ z matematyki;
– dzieciom zbyt kruchym i mniej dojrza∏ym emocjonalnie bardzo trudno
wytrzymaç napi´cia, które sà zwiàzane z naukà matematyki w szkole: rozwiàzywanie zadaƒ, ha∏as, koniecznoÊç skupienia si´ przez d∏u˝szy czas na jednej
czynnoÊci, konkurowanie z innymi dzieçmi o wzgl´dy nauczyciela itp.;
– dzieci, które majà gorszà sprawnoÊç ràk i obni˝onà koordynacj´ wzrokowo-ruchowà, brzydko piszà i rysujà: sà gorzej oceniane, mimo ˝e w wykonanie tych czynnoÊci wk∏adajà wiele wysi∏ku.
Na ukszta∏towanie wymienionych kompetencji trzeba sporo czasu; jeden
rok to za ma∏o, je˝eli szeÊciolatek rozwija si´ nieco wolniej. Niezale˝nie
od tego, jaka b´dzie decyzja odnoÊnie do wieku rozpoczynania nauki szkolnej, trzeba otoczyç pi´ciolatki szczególnà troskà. Oznacza to, ˝e w czerwcu
pi´ciolatek powinien dysponowaç odpowiednimi kompetencjami w zakresie:
liczenia – ma umieç liczyç obiekty w mo˝liwie szerokim zakresie i rozró˝niaç liczenie b∏´dne od poprawnego60;
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58
Wi´cej informacji na ten temat znajduje si´ w cytowanej ju˝ ksià˝ce E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej, Dzieci ze specyficznymi trudnoÊciami w uczeniu si´ matematyki… (wst´p i rozdzia∏ 2).
59
Proces nauczania matematyki w szkole koncentruje si´ wokó∏ kszta∏towania w umys∏ach
dzieci poj´cia liczby naturalnej, umiej´tnoÊci rachunkowych najpierw w zakresie 10, potem 20 i dalej pe∏nymi dziesiàtkami do 100. JednoczeÊnie dzieci majà wst´pnie poznaç regularnoÊci uk∏adu
dziesiàtkowego, a tak˝e zrozumieç sens pomiaru d∏ugoÊci. Zdecydowana wi´kszoÊç zadaƒ w dzieci´cych zeszytach çwiczeƒ dotyczy tych treÊci kszta∏cenia.
60
Problem ten jest omówiony w cytowanej ju˝ ksià˝ce E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej: Dzieci ze
specyficznymi trudnoÊciami w uczeniu si´ matematyki…, rozdzia∏ 3.
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dodawania i odejmowania – ma umieç wyznaczaç wynik dodawania
i odejmowania, liczàc na palcach lub na innych zbiorach zast´pczych61;
równolicznoÊci – ma umieç ustalaç jà na dwa sposoby: przez policzenie
obiektów w porównywanych zbiorach, a tak˝e przez ustawianie w pary
po jednym obiekcie porównywanych zbiorów62;
numerowania, pos∏ugiwania si´ liczebnikami porzàdkowymi – ma
umieç uk∏adaç przedmioty w serie rosnàce i malejàce, numerowaç je, pos∏ugujàc si´ liczebnikami porzàdkowymi63;
orientacji przestrzennej – ma orientowaç si´ w schemacie w∏asnego cia∏a
i ró˝nicowaç stron´ lewà od prawej, umieç okreÊlaç kierunki w przestrzeni,
poczynajàc od siebie, i ustalaç po∏o˝enie obiektów w stosunku do w∏asnej
osoby64;
mierzenia d∏ugoÊci – ma orientowaç si´, w jaki sposób mierzy si´ d∏ugoÊç65;
rytmicznej organizacji czasu – ma orientowaç si´ w sta∏ym nast´pstwie
dni i nocy oraz pór roku, a tak˝e dni tygodnia – znaç nazwy, ich sta∏e nast´pstwo, jak równie˝ miesi´cy w roku – ich nazwy i sta∏e nast´pstwo; ma tak˝e
orientowaç si´ w zapisie czasu w kalendarzach;

Dostrzeganie b∏´dów w liczeniu Êwiadczy o tym, ˝e dziecko ma ju˝ przyswojone regu∏y, które muszà byç stosowane w liczeniu. Sprawne wymienianie liczebników (tzw. klepanie liczebników)
mo˝e byç efektem wyçwiczenia i nie musi Êwiadczyç o opanowaniu umiej´tnoÊci liczenia. Szerzej
na ten temat w: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, Dzieci ze specyficznymi trudnoÊciami w uczeniu si´ matematyki…, s. 22–46.
62
Tam˝e, s. 46–71. Taki poziom kompetencji jest potrzebny dzieciom dla rozumienia aspektu
kardynalnego liczby naturalnej.
63
Kompetencje te sà potrzebne dzieciom do kszta∏towania aspektu porzàdkowego liczby naturalnej. Kompetencje te kszta∏tujà si´ powoli i je˝eli dziecko nie ma ich w czerwcu, mo˝e nie zdà˝yç ich
osiàgnàç do czasu, gdy w klasie pierwszej zacznie si´ opracowywaç monografi´ liczby naturalnej.
Wi´cej w: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, Dzieci ze specyficznymi trudnoÊciami w uczeniu si´ matematyki…
64
Wa˝noÊç tych kompetencji zosta∏a omówiona w cytowanej ju˝ publikacji: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Dzieci´ca matematyka. Ksià˝ka dla rodziców i nauczycieli..., s. 13–30.
65
Nauka matematyki w klasie pierwszej tradycyjnie obejmuje wdro˝enie dzieci do mierzenia d∏ugoÊci, pojemnoÊci, ci´˝aru (wa˝enie). TreÊci te sà realizowane w ró˝nych miesiàcach nauki szkolnej,
zwykle w drugim semestrze. K∏opot tak˝e w tym, ˝e nauka w systemie klasowo-lekcyjnym nie sprzyja organizowaniu dla dzieci praktycznego pomiaru. Dla zrozumienia sensu pomiaru ma∏ym uczniom
muszà wystarczyç obrazki z narysowanà wagà, butelkami wype∏nionymi p∏ynem. Je˝eli dzieci nie reprezentujà wymienionych kompetencji, majà spore k∏opoty ze zrozumieniem przedstawionych tam
informacji. Wi´cej w: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, Dzieci ze specyficznymi trudnoÊciami w uczeniu si´ matematyki..., s. 57–63, a tak˝e w: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Dzieci´ca matematyka. Ksià˝ka dla rodziców i nauczycieli..., s. 74–82.
61
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podejmowania wysi∏ku umys∏owego w sytuacjach trudnych66 – ma
byç zdolne do podejmowania zadaƒ na swojà miar´ i realizowania ich
do koƒca mimo napi´ç emocjonalnych (nie mo˝e z byle powodu porzucaç
rozpocz´tego zadania ani te˝ zajmowaç si´ czymÊ innym), ma tak˝e umieç
cieszyç si´ z w∏asnych osiàgni´ç i odczuwaç satysfakcj´, gdy samodzielnie
wykona zadanie.
Ponadto pi´ciolatek ma tak˝e wykazywaç si´ precyzyjniejszà klasyfikacjà, rozumowaniem przyczynowo-skutkowym i przewidywaniem nast´pstw w trakcie
zabaw i gier, a tak˝e przy rozwiàzywaniu zadaƒ wymagajàcych liczenia67.
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Ten zakres kompetencji jest bodaj najwa˝niejszy dla osiàgania szkolnych sukcesów nie tylko w zakresie nauki matematyki. Pe∏ne omówienie tego problemu w ksià˝ce: E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Dzieci´ca matematyka. Ksià˝ka dla rodziców i nauczycieli..., s. 139–161, a tak˝e w ksià˝ce:
E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, K. Dobosz, Jak nauczyç dzieci sztuki konstruowania gier? Metodyka, scenariusze zaj´ç oraz wiele ciekawych gier i zabaw, WSiP, Warszawa 1996.
67
Je˝eli w czerwcu pi´ciolatek nie posiada opisanych kompetencji, trzeba powa˝nie rozwa˝yç mo˝liwoÊç odroczenia obowiàzku szkolnego. Gdy losy edukacyjne dzieci nie zmienià si´ i szeÊciolatki b´dà
nadal obj´te wychowaniem przedszkolnym – nie ma dramatu. W ciàgu roku b´dzie mo˝na ukszta∏towaç te i inne jeszcze kompetencje potrzebne dziecku w szkolnej edukacji matematycznej.
Zdecydowanie lepiej przedstawia si´ sytuacja czterolatków. B´dà jeszcze rok w przedszkolu
i jeszcze raz b´dà mia∏y okazj´ do gromadzenia doÊwiadczeƒ w zakresach opisanych w tym obszarze wychowania i kszta∏cenia.
66
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10.15. Przybli˝anie dzieciom sensu kodowania
informacji jako wprowadzenie do nauki pisania
i czytania. Kszta∏towanie gotowoÊci
do nauki czytania i pisania

10.15.1. O przyczynach, dla których dzieci majà rozumieç,
˝e ludzie porozumiewajà si´ tak˝e za pomocà narysowanych
lub zapisanych symboli. O kszta∏towaniu gotowoÊci do nauki
czytania i pisania starszych przedszkolaków. W jaki sposób
rodzice mogà w tym pomagaç?
Obecnie nauk´ czytania zaczynajà szeÊciolatki i kontynuujà jà w nast´pnych
latach edukacji szkolnej1. Natomiast do nauki pisania szeÊciolatki tylko si´ przygotowujà. Jest wiele przyczyn, dla których rozdzielono nauk´ czytania i pisania
u szeÊciolatków. Jednà z wa˝niejszych jest specyfika kszta∏towania si´ sprawnoÊci manualnej oraz krzepni´cie uk∏adu kostnego d∏oni i palców2. Poczàwszy
od klasy pierwszej (w obecnym systemie kszta∏cenia), systematycznie ∏àczy si´
ju˝ nauk´ czytania z naukà pisania.
Je˝eli nastàpi obni˝enie progu rozpoczynania nauki szkolnej, kszta∏towaniem
gotowoÊci do nauki czytania i pisania trzeba objàç ju˝ starsze przedszkolaki. Nie
jest to sprzeczne z zainteresowaniami wi´kszoÊci dzieci w piàtym, a nawet
w czwartym roku ˝ycia. ˚ywo interesujà si´ one ksià˝eczkami, napisami na szyldach i reklamach, a tak˝e wiadomoÊciami podawanymi w gazetach. Proszà doros∏ych o odczytanie informacji, a tak˝e o nazywanie pokazywanych literek. Niektóre dzieci same próbujà sk∏adaç literki tak, aby odczytaç wyrazy – literka po literce.

1
Szczegó∏owe informacje podajà: H. Mystkowska, Uczymy si´ czytaç w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1979; I. Dudziƒska, Dziecko szeÊcioletnie uczy si´ czytaç, WSiP, Warszawa 1981; M. Cackowska, Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych, WSiP, Warszawa 1984; A. Brzeziƒska
i M. Burtowy, Psycho-pedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej. Wybrane zagadnienia z teorii
i metodyki wychowania przedszkolnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza,
Poznaƒ 1985, cz´Êç 3; K. Kamiƒska, Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1999 i inni.
2
Problem ten wyjaÊnia M. Dmochowska w znanych publikacjach: Droga dziecka do nauki pisania, PZWS, Warszawa 1971; Zanim dziecko zacznie pisaç, WSiP, Warszawa 1976, a tak˝e M. Cackowska, op. cit.; T. Wróbel, Pismo i pisanie w nauczaniu poczàtkowym, WSiP, Warszawa 1978.
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Trzeba si´ z tego cieszyç i pomagaç dziecku w opanowaniu tej trudnej sztuki.
Im wczeÊniej nauczy si´ ono czytaç, tym lepiej, zarówno dla rozwoju intelektualnego dziecka, jak i dla odnoszenia sukcesów w nauce szkolnej. Wszystko zale˝y od dzieci´cych zainteresowaƒ – je˝eli dziecko interesuje si´ czytaniem, zapewne mo˝e si´ tej czynnoÊci nauczyç.
Wczesne zainteresowanie naukà czytania Êwiadczy o du˝ych mo˝liwoÊciach
umys∏owych dziecka. Z chwilà opanowania umiej´tnoÊci czytania, rozszerza si´
dziecku zakres dost´pnych informacji. Jest to wa˝ny czynnik rozwijajàcy dzieci´cy intelekt. Zapewne z tej przyczyny opracowano wiele metod kszta∏towania
umiej´tnoÊci czytania u dzieci przed szóstym rokiem ˝ycia dostosowanych
do warunków przedszkola3.
Niestety, bywa i tak, ˝e pi´ciolatek – a nawet szeÊciolatek – nie interesuje si´
czytaniem i nie chce uczyç si´ czytaç. W szkole takich dzieci jest sporo, a jeszcze wi´cej w przedszkolu. Dowodzi tego zwi´kszajàca si´ ciàgle liczba uczniów
z dysleksjà4 oraz m∏odszych dzieci, których dotyka ryzyko dysleksji5. Dzieciom
z grupy ryzyka dysleksji mo˝na stosunkowo ∏atwo pomóc i zapewniç lepsze
szanse edukacyjne, dlatego warto poznaç sposoby kszta∏towania umiej´tnoÊci
czytania i pisania.
O metodach nabywania umiej´tnoÊci czytania i pisania
w szkole i w przedszkolu
Kszta∏towanie umiej´tnoÊci czytania i pisania zajmuje centralne miejsce
w pierwszym roku nauki szkolnej. Chodzi bowiem o to, aby mali uczniowie jak najpr´dzej mogli korzystaç z informacji znajdujàcych si´ w ich podr´cznikach i zeszytach çwiczeƒ, a tak˝e nauczyli si´ zapisywaç podawane im wiadomoÊci. Ze wzgl´du na to, ˝e wiele dzieci ma z tym powa˝ne k∏opoty, warto przyjrzeç si´, na czym
3
Na przyk∏ad: I. Majchrzak, Wprowadzenie dziecka w Êwiat pisma, WSiP, Warszawa 1995; B. Roc∏awski, Nauka czytania i pisania, Wydawnictwo GLOTTISPOL, Gdaƒsk 1996; E. Czerwiƒska
i M. Naro˝nik, Naturalna nauka j´zyka, w: Przewodnik metodyczny dla nauczycieli „S∏oneczna Biblioteka”, WSiP, Warszawa 1997. Charakterystyk´ metod uczenia dzieci przedszkolnych czytania i pisania podaje K. Kamiƒska, op. cit.
4
Problemy te przedstawiajà: M. Bogdanowicz, Specyficzne trudnoÊci w czytaniu i pisaniu – dysleksja rozwojowa, w: Logopedia, red. T. Ga∏kowski i G. Jastrz´bowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999; W. Brejnak oraz K.J. Zab∏ocki, Dysleksja w teorii i praktyce, Wydawnictwo Warszawskiego Oddzia∏u PTD, Oddzia∏ terenowy nr 1, Warszawa 1999 i inni.
5
Wi´cej informacji podaje M. Bogdanowicz, Diagnoza ryzyka dysleksji za pomocà Skali SRD,
w: „Scholasticus” 1995, nr 3; Skala Ryzyka Dysleksji (SRD) w profilaktyce specyficznych trudnoÊci
w czytaniu i pisaniu u dzieci, w: „Scholasticus” 1995, nr 1; Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie,
Wydawnictwo Harmonia, Gdaƒsk 2002.
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polega nauka czytania w szkole. Pomo˝e to zapewne lepiej przygotowaç dzieci
do szko∏y, oszcz´dzajàc im nadmiernych trudnoÊci, a tak˝e upokorzeƒ i cierpieƒ.
Czytanie6 to dekodowanie zapisanych informacji, czyli rozpoznawanie oraz
identyfikowanie symboli u˝ytych do kodowania. Mogà to byç litery sk∏adajàce si´
na wyrazy, cyfry i znaki dzia∏aƒ, ikonki lub inne uproszczone rysunki, schematy
i grafy, znaki drogowe itd. Natomiast zapisywanie informacji za pomocà takich
samych symboli to kodowanie.
Nauk´ czytania i pisania nauczyciele organizujà najcz´Êciej zgodnie z zaleceniami metod analityczno-syntetycznych7. Uznano bowiem, ˝e jest to dla dzieci
stosunkowo ∏atwy sposób nabywania tych z∏o˝onych umiej´tnoÊci. Takich metod jest wiele i wszystkie respektujà nast´pujàcy schemat post´powania analityczno-syntetycznego:
– dziecko widzi obrazek, a pod nim podpis informujàcy, co on przedstawia:
na przyk∏ad na obrazku jest kot, a pod obrazkiem podpis: To kot Ali;
– zdanie to trzeba podzieliç na wyrazy (pierwszy poziom analizy) i wyodr´bniç
wyraz, w którym wyst´puje nowa literka, w podanym przyk∏adzie jest to wyraz kot;
– teraz trzeba w wyrazie kot wyodr´bniç g∏oski (fonemy – drugi poziom analizy8): dziecko okreÊla, co s∏yszy na poczàtku wyrazu – „k” (g∏oska w nag∏osie),
co s∏yszy na koƒcu wyrazu – „t” (g∏oska w wyg∏osie) i co s∏yszy w Êrodku wyrazu – „o” (g∏oska w Êródg∏osie);
– nast´pnie dziecko ma skupiç si´ na wyodr´bnionej nowej g∏osce (fonemie)
i literce, za pomocà której mo˝na jà oznaczyç (kodowaç): w tym przypadku jest

6
W literaturze pedagogicznej mo˝na znaleêç wiele definicji procesu czytania. Wa˝niejsze z nich
prezentuje A. Brzeziƒska (Problemy elementarnej nauki czytania i przygotowania do pisania na poziomie wychowania przedszkolnego, w: A. Brzeziƒska, M. Burtowy, Psycho-pedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznaƒ 1985) i stwierdza (s. 103): Czytanie jest
zatem procesem wymagajàcym wspó∏dzia∏ania szeregu w∏aÊciwoÊci cz∏owieka: wspó∏dzia∏ania analizatorów (wzrokowego, s∏uchowego, kinestetycznego), sprawnego przebiegu wielu procesów myÊlowych odpowiedzialnych za prawid∏owà analiz´ i syntez´ informacji, ich przetworzenie, skojarzenie z posiadanym
doÊwiadczeniem. Zatem kszta∏towanie umiej´tnoÊci czytania polega na kszta∏towaniu szeregu umiej´tnoÊci czàstkowych, jak np. rozpoznawania znaków, jakimi sà litery, umiej´tnoÊci kojarzenia obrazu graficznego z jego odpowiednikiem dêwi´kowym, umiej´tnoÊci rozumienia znaczenia s∏owa w zale˝noÊci
od kontekstu, w jakim si´ pojawia itd.
7
Metody analityczno-syntetyczne sà charakterystyczne w nauce czytania i pisania j´zyków,
w których zapis literowy odpowiada wypowiadanym g∏oskom (fonemom): jedna g∏oska – jedna
literka. W j´zyku polskim odst´pstwem sà na przyk∏ad dwuznaki (takie jak „sz”, „cz”, „ch”)
i zmi´kczenia (na przyk∏ad „Ê”, „ç”, „ê”).
8
Wa˝ne jest, aby wybrzmiewaç czyste g∏oski (fonemy), a wi´c „k”, a nie „ka”, „t”, a nie „ty”
lub „te”, „c”, a nie „ce” itd. Musi si´ o to staraç dziecko i doros∏y, który pomaga w nauce czytania.
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to „k”. Trzeba starannie wybrzmiewaç „k” i pisaç jà palcem w powietrzu, na ∏awce (lub na zaparowanej szybie, rozsypanej kaszce), o∏ówkiem na kartce (lub d∏ugopisem), po wykropkowanym Êladzie i wreszcie w linijkach zeszytu;
– w trakcie poznawania kszta∏tu nowej literki „k” i starannego wybrzmiewania g∏oski (fonemu) „k” nast´puje silne skojarzenie brzmienia g∏oski z kszta∏tem
jej znaku – literà;
– gdy dziecko umie ju˝ odwzorowaç kszta∏t nowej litery i ∏àczy jà z w∏aÊciwà
g∏oskà, rozpoczyna si´ dà˝enie do syntezy; zbitk´ g∏oska – litera w∏àcza si´
w wyraz, potem wyraz w zdanie i dalej, na przyk∏ad, w powiastk´.
Ten schemat jest wspólny wszystkim metodom analityczno-syntetycznym. Ró˝nice dotyczà na przyk∏ad oznaczania g∏osek kolorami dla u∏atwienia dzieciom nauki
czytania (metoda analityczno-barwno-dêwi´kowa9), akcentowania sylab dla p∏ynnego czytania (metoda analityczno-syntetyczna o charakterze funkcjonalnym10) itp.
Z opisanego sposobu kszta∏towania umiej´tnoÊci czytania i pisania wynika, ˝e
ma∏y uczeƒ nie b´dzie mia∏ wi´kszych k∏opotów, je˝eli:
a) rozumie sens kodowania i dekodowania. Jest to uwarunkowane bogatym
s∏ownictwem i odpowiednià wprawà w porozumiewaniu si´ za pomocà s∏ów,
a tak˝e swobodà wypowiadania si´ za pomocà rysunku, wszak w rysunkach
dzieci wyra˝ajà to, co myÊlà i czujà;
b) potrafi us∏yszeç i ró˝nicowaç pojedyncze g∏oski w wypowiadanych s∏owach. Potrzebny jest dobrze rozwini´ty s∏uch fonematyczny (zwany tak˝e fonemowym), a tak˝e umiej´tnoÊç poprawnego wymawiania s∏ów. Dzieciom z zaburzeniami artykulacyjnymi trudno poprawnie wybrzmiewaç g∏oski i tym samym
ró˝nicowaç je w tak precyzyjny sposób, jak tego wymaga nauka czytania;
c) umie dostrzec, jaki kszta∏t ma poznawana litera i go zapami´taç. Jest to
mo˝liwe dzi´ki odpowiednio wysokiemu poziomowi analizy i syntezy wzrokowej, a tak˝e dobrze rozwini´tej pami´ci wzrokowej. Dzieciom nieuwa˝nym o s∏abej jeszcze analizie i syntezie wzrokowej trudno dostrzec kszta∏ty liter ró˝niàcych
si´ drobnymi szczegó∏ami, np. „l”, „t”, „∏” lub „m”, „n” lub „p”, „b”, „d” itd.;
d) mo˝e odtworzyç (odwzorowaç, napisaç) liter´, nie pomijajàc ani jednego
szczegó∏u. Konieczna jest do tego dobra sprawnoÊç ràk i koordynacja wzrokowo-ruchowa (pisanie odbywa si´ przecie˝ pod kontrolà wzroku), a tak˝e pami´ç
wzrokowa i ruchowa. Trzeba przecie˝ zapami´taç i skoordynowaç schemat graficzny i odpowiadajàcy mu schemat ruchowy.
Koncepcj´ opracowa∏a H. Metera, Przewodnik metodyczny do podr´cznika „Naucz´ si´ czytaç”,
WSiP, Warszawa 1975.
10
Jest to koncepcja E. i F. Przy∏ubskich (Elementarz „Litery”, WSiP, Warszawa 1987 oraz
„Mam 6 lat”. Przewodnik dla nauczyciela, praca zbiorowa, WSiP, Warszawa 1988).
9

15

16
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Wa˝ne jest tak˝e, aby dziecko poprawnie wybrzmiewa∏o g∏oski, bo dzieci
czytajà i piszà tak, jak mówià. Dlatego nie wolno zaniedbaç çwiczeƒ wskazanych
przez logoped´, je˝eli dziecko ma zaburzenia mowy. Oznacza to koniecznoÊç
skorygowania ewentualnych zaburzeƒ rozwoju mowy, tak˝e u starszych przedszkolaków11.
Wi´kszoÊç starszych przedszkolaków – o czym ju˝ wspomina∏am – chce
uczyç si´ czytaç i ch´tnie uczestniczy w poÊwi´conych nabywaniu tej umiej´tnoÊci zaj´ciach. W metodyce wczesnoszkolnej jest co najmniej kilka koncepcji
kszta∏towania u dzieci gotowoÊci do nauki czytania oraz uczenia tej wa˝nej umiej´tnoÊci w przedszkolu12. Nauczyciel mo˝e wybraç jednà z nich, a potem prowadziç zaj´cia z dzieçmi wed∏ug tej metody13.
O skutecznoÊci edukacyjnej wybranej koncepcji nauki czytania decyduje to,
czy nauczyciel dobrze jà opanowa∏ i czy ma do dyspozycji odpowiednie Êrodki
dydaktyczne, tak˝e dla dzieci. Znaczàce jest to, w jaki sposób dostosowuje proces nauki czytania do rzeczywistych mo˝liwoÊci przedszkolaków, a potem skutecznie kieruje procesem uczenia si´ dzieci.
Dlatego przy niskich kompetencjach nauczyciela, nawet najpi´kniej opracowana koncepcja mo˝e okazaç si´ ma∏o skuteczna. I odwrotnie – utalentowany nauczyciel b´dzie mia∏ znakomite efekty, chocia˝ stosowana przez nià metoda pozostawia wiele do ˝yczenia. Zdarza si´ te˝, ˝e babcia potrafi skutecznie
nauczyç czytaç swojego pi´cioletniego wnuka, chocia˝ nie zna ani jednej z koncepcji nauki czytania opisywanych w publikacjach dla nauczycieli przedszkola.
Radz´ o tym pami´taç.
O czym trzeba pami´taç, kszta∏tujàc gotowoÊç do nauki czytania
u starszych przedszkolaków?
Przed przystàpieniem do nauki czytania trzeba ukszta∏towaç u dzieci motywacj´ i umys∏owà gotowoÊç do opanowania tej trudnej umiej´tnoÊci przez starszych
przedszkolaków. SkutecznoÊç edukacyjna zale˝y tu w du˝ej mierze od zadbania
o zgodnoÊç metodycznà – chocia˝ w zarysie – sposobu kszta∏towania tej gotowoÊci, a potem uczenia dzieci czytania. Poniewa˝ nauczyciel mo˝e wybraç dowolnà
Trosk´ o rozwój mowy starszych przedszkolaków i koniecznoÊç podejmowania dzia∏aƒ korygujàcych zaburzenia rozwoju mowy omówi∏am w poprzednich obszarach tego programu.
12
K. Kamiƒska, op. cit.
13
Je˝eli starsze przedszkolaki majà uczyç si´ czytania, radz´ wybraç takà metod´, o której
wiadomo, ˝e zosta∏a sprawdzona w przedszkolu (na zasadzie eksperymentalnych badaƒ). Wa˝ne
jest tak˝e to, czy efekty edukacyjne tej metody zosta∏y potwierdzone badaniami losów szkolnych
dzieci.
11
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metod´, podaj´ uniwersalne treÊci, które pasujà do ka˝dej metody analityczno-syntetycznej. Obowiàzujà jednak pewne regu∏y:
– nauczyciel, który wybra∏ Program dla starszych przedszkolaków, ma obowiàzek zrealizowaç wszystkie podane has∏a programowe, podane w podrozdziale:
Przybli˝anie dzieciom sensu kodowania informacji w czytelny sposób jako wprowadzenie do nauki pisania i czytania. TreÊci kszta∏cenia oraz komentarze metodyczne;
– realizujàc kolejne has∏a programowe, mo˝e – ale nie musi – kierowaç si´
komentarzami metodycznymi podanymi do ka˝dego has∏a. SkutecznoÊç edukacyjna zale˝y przecie˝ tak˝e od warunków, w jakich uczà si´ dzieci, a tak˝e
od kompetencji nauczyciela, który mo˝e mieç inne, a nawet lepsze pomys∏y metodyczne;
– niezale˝nie od tego, czy korzysta z komentarzy metodycznych, czy te˝ realizuje wskazówki metodyczne z wybranej przez siebie koncepcji, musi wykazaç
si´ takà efektywnoÊcià pracy z dzieçmi, aby pod koniec czerwca reprezentowa∏y one kompetencje, które sà przedstawione po treÊciach kszta∏cenia. Jednym
z wa˝niejszych zadaƒ kszta∏towania gotowoÊci do nauki czytania jest wspieranie
starszych przedszkolaków w rozumieniu sensu kodowania i dekodowania informacji. Okazji do tego jest wiele i sà one omawiane w bodaj ka˝dym obszarze wychowania i kszta∏cenia przedszkolaków, na przyk∏ad: w ramach wychowania
do dba∏oÊci o bezpieczeƒstwo dzieci poznawa∏y sens komunikatów nakazujàcych ostro˝noÊç, w obszarze kszta∏towania rozpoznawania zjawisk atmosferycznych dzieci prowadzi∏y kalendarz pogody, stosujàc podobne symbole do tych,
które podaje si´ w telewizyjnych prognozach pogody, w edukacji matematycznej rozpoznawa∏y symbole liczb itd.
Czas zajàç si´ kodowaniem informacji przy pomocy zapisywanych komunikatów. Wszak czytanie i pisanie to sposoby porozumiewania si´, komunikowania si´
mi´dzy piszàcym i czytajàcym. Nie szkodzi, ˝e starsze przedszkolaki nie potrafià
jeszcze pisaç i czytaç, majà zrozumieç, ˝e ludzie przekazujà sobie informacje za pomocà uproszczonych rysunków i specjalnie opracowanych znaków. Ten zakres
kszta∏cenia jest okreÊlony w has∏ach programowych i komentarzach metodycznych. Warto tak˝e skorzystaç z wzorów metodycznych podanych w metodzie
projektów w edukacji elementarnej14.
Najwa˝niejsze jest bowiem przygotowanie starszych przedszkolaków do nauki czytania, i to niezale˝nie od tego, czy b´dà jeszcze przez rok w przedszko-

15

16

14
J.H. Helm, L.G. Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Wydawnictwa
CODN, Warszawa 2003, s. 58-59. Autorki zapewniajà tak˝e, ˝e metoda ta skutkuje lepszym
przygotowaniem dzieci do nauki j´zyka ojczystego w szkole (s. 21–22).
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lu, czy te˝ rozpocznà nauk´ w szkole. W obu przypadkach czeka je trud nauki
czytania, a tak˝e pisania.
Innà kwestià jest wczesna nauka czytania. Nie ma bowiem przeciwwskazaƒ,
aby starsze przedszkolaki uczy∏y si´ czytaç. Radz´ tu kierowaç si´ dobrem dzieci
i realizmem pedagogicznym. Proponuj´ chocia˝ przez chwil´ wczuç si´ w sytuacj´ nauczyciela, który zajmuje si´ dzieçmi w pierwszym roku nauczania i rozpatrzyç kwesti´ nauki czytania. W grupie pierwszoklasistów ma co najmniej trzy
grupy dzieci:
a) takie, które ju˝ sprawnie czytajà,
b) które tego nie potrafià,
c) które nie majà jeszcze gotowoÊci do nauki czytania.
Obowiàzkiem nauczyciela jest kszta∏towanie u wszystkich dzieci umiej´tnoÊci
czytania. Z koniecznoÊci musi si´ skupiç na tych dzieciach, które nie majà jeszcze
gotowoÊci do nauki czytania, i na tych, które mylà litery. Oznacza to, ˝e zaczyna
nauk´ czytania od poczàtku i realizuje jà krok po kroku.
W tym czasie dzieci umiejàce ju˝ czytaç b´dà si´ nudziç. Co gorsza – niewiele
pomo˝e to, ˝e nauczyciel da im do wykonania inne zadania, w czasie gdy ich rówieÊnicy nabywajà umiej´tnoÊç, którà one ju˝ majà. Nauka czytania trwa przecie˝
wiele miesi´cy i przez ten czas czytajàce ju˝ dzieci nie wykorzystujà w pe∏ni swych
mo˝liwoÊci umys∏owych. Mo˝e si´ to po∏o˝yç cieniem na ich motywacji do nauki
szkolnej.
Radz´ zastanowiç si´, czy warto kszta∏towaç w przedszkolu te umiej´tnoÊci, których dzieci b´dà si´ uczy∏y od poczàtku w szkole. W wychowaniu
przedszkolnym jest tyle do zrobienia w zakresie rozwoju umys∏owego dzieci, ˝e warto powa˝nie zastanowiç si´ nad tym, czy zasadne jest przeznaczanie cennego czasu edukacyjnego na uczenie tego, o co i tak musi zadbaç
szko∏a.
Dodatkowym argumentem sà spore ró˝nice indywidualne w tempie rozwoju umys∏owego starszych przedszkolaków, zw∏aszcza w tych zakresach, które
decydujà o gotowoÊci do nauki czytania. Trzeba wi´c zajàç si´ intensywnym
wspomaganiem dzieci w rozwoju umys∏owym, w tym tak˝e w zakresie rozwoju mowy i korygowaniu ewentualnych zaburzeƒ. Dotyczy to tak˝e czterolatków,
gdy˝ potrzeba na to tak wiele czasu, ˝e zaj´cia prowadzone przez jeden rok mogà okazaç si´ niewystarczajàce.
Radz´ tak˝e z wielkà ostro˝noÊcià podchodziç do koncepcji, które zalecajà
nauk´ pisania w przedszkolu. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e nauka pisania wymaga
sprawnej koordynacji, wysokiej sprawnoÊci manualnej i okreÊlonego zaawansowania procesu ustalania dominacji stronnej. Dzieci, uczàc si´ pisaç, muszà
bowiem wykazaç si´:
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– wysokà sprawnoÊcià ràk i umiej´tnoÊcià panowania nad si∏à nacisku narz´dzia
(o∏ówek, pióro, d∏ugopis) na papier. Jest to mo˝liwe, gdy drobne mi´Ênie oraz
mi´kkie jeszcze chrzàstki15 d∏oni, palców i nadgarstka b´dà dostatecznie silne;
– koordynacjà wzrokowo-ruchowà, wszak w trakcie odwzorowywania i pisania trzeba pod kontrolà wzroku prowadziç ruchy r´ki;
– odpowiednim stopniem dominacji stronnej16. Mali uczniowie majà jeszcze
sporo k∏opotów z ró˝nicowaniem lewej i prawej r´ki, jeszcze gorzej radzà sobie
z tym starsze przedszkolaki17.
Przy podejmowaniu decyzji o wczesnej nauce czytania i pisania trzeba koniecznie braç pod uwag´ znaczne ró˝nice indywidualne w tempie rozwoju umys∏owego
charakteryzujàce starszych przedszkolaków. Dzieci o znakomitych mo˝liwoÊciach
chcà i mogà uczyç si´ tych umiej´tnoÊci – ale w grupie jest ich zaledwie kilkoro.
Wi´kszoÊç przedszkolaków potrzebuje wspierania w rozwoju dla osiàgni´cia
dojrza∏oÊci do nauki czytania oraz w zakresie kszta∏towania sprawnoÊci ràk
i wspó∏pracy r´ki i oka. Poza tym w grupie b´dà jeszcze nieco wolniej rozwijajàce
si´ dzieci, dla których trzeba organizowaç intensywne wspomaganie rozwoju i korygowanie zaburzeƒ rozwojowych.
Konieczna jest wtedy wspó∏praca z rodzicami18. Jest to trudne, gdy˝ nale˝y
sk∏oniç rodziców do tego, aby interesowali si´ funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu. Trzeba zapraszaç ich na zaj´cia otwarte i rozmawiaç z nimi o dziecku, ale
bez ciàg∏ego narzekania i strofowania. Nale˝y wspólnie zastanowiç si´ nad tym, co
warto uczyniç w domu, aby dziecko mia∏o lepsze warunki do rozwoju, i jakie zmiany wprowadziç w wychowaniu domowym, ˝eby dziecko potrafi∏o spe∏niç oczekiwania doros∏ych, tak˝e w przedszkolu.
Zdarza si´ jednak, ˝e mimo wspó∏pracy rodziców z nauczycielem dziecko nadal nie potrafi korzystaç z zaj´ç w przedszkolu: nie bawi si´, nie wykonuje pole-

11
Dla zorientowania si´ w mo˝liwoÊciach dziecka radz´ spróbowaç obejrzeç êród∏o Êwiat∏a
(Êwi´càcà ˝arówk´) przez d∏oƒ czterolatka, pi´ciolatka, a nawet szeÊciolatka. Mo˝na wówczas zobaczyç przeêroczystoÊç dzieci´cej d∏oni i poczàtki kostnienia chrzàstek.
16
Ustalanie dominacji stronnej (lateralizacji) trwa stosunkowo d∏ugo. Przyjmuje si´, ˝e proces
ten koƒczy si´ dopiero pod koniec nauczania poczàtkowego. Wi´cej informacji podajà M. Bogdanowicz, Lewor´cznoÊç u dzieci, WSiP, Warszawa 1992; R. Zazzo, Rozwa˝ania dotyczàce zagadnienia
lateralizacji oraz próby s∏u˝àce do jej okreÊlania, w: R. Zazzo, N. Galifret-Granjon, M.C. Hurtig,
T. Mathon, M.G. Pecheux, H. Santucci, M. Stambak, Metody psychologicznego badania dziecka,
tom I, PZWL, Warszawa 1974 i inni.
17
Sposoby wspomagania dzieci w kszta∏towaniu orientacji w schemacie w∏asnego cia∏a i ró˝nicowania strony lewej i prawej sà przedstawione w cytowanej ju˝ wielokrotnie publikacji Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s. 79–89.
18
Wi´cej informacji znajdzie si´ w Zeszycie metodycznym dotyczàcym wspó∏pracy z rodzicami oraz innymi osobami, od których zale˝y rozwój, wychowanie i edukacja dzieci.
15
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ceƒ, ciàgle p∏acze, chocia˝ okres adaptacyjny ju˝ si´ zakoƒczy∏, jest zbyt agresywne i napastliwe, niepokojàco nieÊmia∏e itd.
Dla dobra dziecka i w domu, i w przedszkolu doroÊli majà ka˝dego dnia
– choç przez pó∏ godziny – g∏oÊno czytaç dziecku. Trudno bowiem znaleêç coÊ
lepszego dla rozwoju umys∏owego i emocjonalnego dziecka, nie mówiàc ju˝
o rozwijaniu zainteresowaƒ czytelniczych tak wa˝nych w szkolnej edukacji.

10.15.2. Przybli˝anie dzieciom sensu kodowania informacji
jako wprowadzenie do nauki pisania i czytania. TreÊci kszta∏cenia
oraz komentarze metodyczne19
Wspomaganie dzieci w kszta∏towaniu ÊwiadomoÊci schematu w∏asnego cia∏a i w orientowaniu si´, ˝e inni ludzie majà podobne schematy
cia∏a. Pomaganie dzieciom w ró˝nicowaniu, nazywaniu i oznaczaniu
kierunków, tak˝e na kartce20
Jest to kontynuacja zaj´ç z kszta∏towania orientacji przestrzennej (edukacja matematyczna). Kszta∏towanie ÊwiadomoÊci schematu w∏asnego cia∏a
i przyjmowanie swojego punktu widzenia przy oznaczaniu kierunków oraz
po∏o˝enia przedmiotów jest dla dzieci tak z∏o˝one, ˝e trzeba powtarzaç serie çwiczeƒ. Przy kolejnych powtórzeniach nale˝y jednak po∏o˝yç nacisk
na nieco inne kwestie. Tak ma byç i tym razem:
1. Pomaganie dzieciom (czterolatkom i pi´ciolatkom) w kszta∏towaniu
ÊwiadomoÊci w∏asnego cia∏a (tak˝e w budowaniu bogatego rysunkowego
schematu cz∏owieka) ze szczególnym uwzgl´dnieniem: lewa i prawa (r´ka,
strona cia∏a), wyprowadzanie kierunków w przestrzeni od osi w∏asnego cia∏a
(w gór´, w dó∏, w lewo, w prawo, przed siebie, za siebie itp.), zabawy z zakodowanymi informacjami (strza∏ki dla oznaczenia kierunków, szarfy dla
oznaczenia dzieci lub miejsca itp.)21;
TreÊci kszta∏cenia wyró˝niono pogrubionà czcionkà, a komentarze metodyczne – zielonym
paskiem.
20
Scenariusze zaj´ç przydatne do realizacji tych treÊci znajdujà si´ w ksià˝ce: Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s. 90–108.
21
W realizacji tych treÊci pomogà scenariusze zawarte w mojej publikacji: Wspomaganie rozwoju
umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., a) Poznaj´ i nazywam cz´Êci swojego cia∏a. Lalka (lub miÊ) jest
troch´ podobna (podobny) do mnie. Rozpoznaj´ miny. Rysuj´ cz∏owieka, b) Zaczynam si´ orientowaç, która r´ka jest lewa, a która prawa, co jest przede mnà, co za mnà, co w górze, co na dole, c) Staram si´ poznaç drugà osob´. Próbuj´ nazwaç cz´Êci jej cia∏a i powiedzieç, w czym jest do mnie podobna, czym si´
ró˝ni. Staram si´ pokazaç, co znajduje si´: przed nià, za nià, po jej lewej stronie i po prawej. W scenariuszach tych podane sà tak˝e bardziej z∏o˝one (trudniejsze) wersje zabaw i çwiczeƒ. Je˝eli dzieci nie
mia∏y wczeÊniej k∏opotów z realizacjà ∏atwiejszych, trzeba im zorganizowaç trudniejsze.
19
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2. Pomaganie pi´ciolatkom w przenoszeniu doÊwiadczeƒ z trójwymiarowej przestrzeni na kartk´: a) oznaczanie góry i do∏u kartki, jej lewego i prawego brzegu, jej czterech rogów – prawy i lewy górny oraz prawy i lewy dolny, b) kreÊlenie ornamentów (prostych i troch´ bardziej z∏o˝onych) od strony
lewej do prawej, od góry do do∏u, c) kreÊlenie labiryntów22.

1

2

Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolnoÊci do skupiania uwagi, w uwa˝nym patrzeniu i spostrzeganiu dla ustalenia, czym ró˝nià si´ obrazki, co
si´ zmieni∏o w obserwowanym miejscu, a tak˝e ∏àczenie ca∏oÊci z cz´Êci
W metodykach wychowania przedszkolnego jest wiele zabaw rozwijajàcych spostrzegawczoÊç wzrokowà dzieci. Godne polecenia sà:
– zabawy i sytuacje zadaniowe typu Co si´ zmieni∏o: a) w sali np. przewieszenie obrazków, przestawienie biurka, b) na tablicy, np. przemieszczenie obrazków, dodanie lub usuni´cie obrazka c) co uby∏o lub przyby∏o w kàciku lalek,
np. przestawienie zabawek na pó∏ce, schowanie lalki, przesuni´cie wózka itp.;
– historyjki obrazkowe23: a) oglàdanie obrazków i rozmawianie o tym, co
one przedstawiajà, b) ustalenie zwiàzku mi´dzy tym, co one przedstawiajà,
c) uk∏adanie historyjek obrazkowych z∏o˝onych z dwóch, trzech i wi´cej obrazków (co by∏o najpierw, co si´ zdarzy∏o potem, co na koniec);
– porównywanie dwóch obrazków ró˝niàcych si´: jednà cechà (dwa podobne domki, ale z jednego komina unosi si´ dym, dwa podobne kotki, tylko
jeden z nich ma ogon uniesiony do góry itp.). Je˝eli dzieciom takie çwiczenia
nie sprawiajà k∏opotów, trzeba zwi´kszyç zakres trudnoÊci i porównywaç obrazki ró˝niàce si´ dwiema cechami i wi´cej;
– rozcinanie pocztówek i ponowne sk∏adanie ich w ca∏oÊç ze stopniowaniem trudnoÊci24: rozciàç pocztówk´ na 4 cz´Êci i z∏o˝yç, na 5 cz´Êci i z∏o˝yç,
na 6 cz´Êci i z∏o˝yç itd.;
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Zaj´cia z pi´ciolatkami mo˝na prowadziç, wzorujàc si´ na scenariuszu, który zosta∏ opracowany z myÊlà o szeÊciolatkach. Mo˝na go z powodzeniem realizowaç na zaj´ciach z pi´ciolatkami
– pod koniec maja i w czerwcu – oczywiÊcie wybierajàc ∏atwiejsze wersje zabaw i çwiczeƒ. Jest to
scenariusz: Orientuj´ si´ na kartce papieru i wiem, w którym miejscu mam zaczàç rysowaç szlaczki.
Rozró˝niam mapy, plany i obrazki. Znajduje si´ on w cytowanej ju˝ ksià˝ce: E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej i E. Zieliƒskiej, Dzieci´ca matematyka. Metodyka i scenariusze zaj´ç…, s. 25–29.
23
U∏o˝enie historyjki obrazkowej jest trudne, zw∏aszcza dla czterolatków, dlatego radz´ skorzystaç z wskazówek metodycznych zawartych w cytowanej ju˝ publikacji E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej
i E. Zieliƒskiej, Wspomaganie rozwoju umys∏owego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijajàcych si´…,
s. 170–172. Natomiast w realizacji tego has∏a przydatny b´dzie scenariusz: Potrafi´ u∏o˝yç historyjk´ obrazkowà i opowiedzieç jà, w: Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s. 174–176.
24
Radz´ skorzystaç tu ze scenariusza: Coraz lepiej sk∏adam poci´te obrazki w sensownà ca∏oÊç,
w: Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s. 176–178.
22
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– uk∏adanie puzzli wed∏ug wzoru obrazka: kierowanie si´ kolorem, kszta∏tem itp.
Wspomaganie dzieci w rozwijaniu pami´ci wzrokowej: organizowanie
pola spostrze˝eniowego w taki sposób, aby mo˝na by∏o du˝o zapami´taç
Przed realizacjà tego has∏a warto poznaç wyniki badaƒ dotyczàce rozwoju pami´ci wzrokowej u dzieci25. Dla lepszego wyobra˝enia procesu wspomagania dzieci w rozwijaniu pami´ci wzrokowej radz´ zapoznaç si´ z programem i metodykà Patrz´ uwa˝nie i potrafi´ zapami´taç wiele szczegó∏ów26.
Pomo˝e to wspomagaç dzieci w:
– skupianiu uwagi i utrzymywaniu jej przez d∏u˝szy czas na tym, co trzeba
zapami´taç;
– uwa˝nym patrzeniu i obejmowaniu wzrokiem ca∏ej p∏aszczyzny, na której znajdujà si´ obiekty do zapami´tywania oraz stosowaniu ró˝nych sposobów organizowania pola spostrze˝eniowego tak, aby zapami´taç mo˝liwie
du˝o szczegó∏ów;
– sensownym odtwarzaniu zapami´tanych informacji.
Uwaga! W realizacji tego has∏a trzeba uwzgl´dniç specyfik´ skupiania
uwagi i zapami´tywania wzrokowego dzieci. Trudniejsze çwiczenia sà przeznaczone tylko dla pi´ciolatków.
Wspomaganie dzieci w rozwoju wra˝liwoÊci i precyzji s∏uchowej. Rozpoznawanie dêwi´ków oraz ich naÊladowanie, a tak˝e odtwarzanie
us∏yszanego rytmu. Dostrzeganie zmiany nat´˝enia g∏osu: mowa g∏oÊna, szept, ciche mówienie do samego siebie
W metodykach wychowania przedszkolnego jest opisanych wiele zabaw
sk∏aniajàcych dzieci do uwa˝nego s∏uchania i ró˝nicowania spostrze˝eƒ s∏uchowych. Godne polecenia sà zabawy i sytuacje zadaniowe pomagajàce dzieciom lepiej:

25
Znajdujà si´ one w ksià˝kach M. Jagodziƒskiej, Rozwój pami´ci w dzieciƒstwie (GWP,
Gdaƒsk 2003) i E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej i E. Zieliƒskiej, Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapami´tywania..., s. 33–61, 113–130.
26
Program ten jest w zasadzie przeznaczony dla szeÊciolatków i uczniów klasy pierwszej.
Mo˝na jednak realizowaç scenariusze zaj´ç z dzieçmi m∏odszymi, oczywiÊcie dotyczy to tylko ∏atwych zabaw i sytuacji zadaniowych. Program Patrz´ uwa˝nie i potrafi´ zapami´taç wiele szczegó∏ów
znajduje si´ w cytowanej ju˝ ksià˝ce Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapami´tywania..., s. 113–159.
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– dostrzegaç, rozpoznawaç i naÊladowaç dêwi´ki z otoczenia: a) odg∏osy
wydawane przez zwierz´ta, np. kota, psa, mysz, krow´, b) pojazdy, np. traktor, samolot, karetk´ pogotowia, c) odg∏osy zjawisk atmosferycznych, np.
wiatr, deszcz, burza, d) instrumenty muzyczne, e) urzàdzenia, np. odg∏osy silnika samochodowego, parowozu, dzwonów, tykanie zegara, a tak˝e okreÊlaç
kierunek i odleg∏oÊç, skàd pochodzà takie odg∏osy;
– rozpoznawaç i okreÊlaç tony wysokie i niskie, g∏oÊne i ciche, a tak˝e
operowaç w∏asnym g∏osem: szept (wyrazisty i s∏yszalny), normalny g∏os
w rozmowie, mówienie coraz g∏oÊniejsze (do krzyku w∏àcznie), powolne Êciszanie g∏osu;
– odtwarzaç us∏yszany rytm: a) wyklaskiwaç, wystukiwaç, odtwarzaç
na instrumentach perkusyjnych, b) uk∏adaç z klocków (znaczków, guzików)
us∏yszane rytmy27.
W obr´bie tego has∏a mieÊci si´ tak˝e ochrona s∏uchu dzieci´cego przez:
a) dba∏oÊç o przyjazne dêwi´kowo otoczenie, w tym tak˝e s∏uchanie muzyki
(dobre i czyste dêwi´kowo nagrania), b) eliminowanie ha∏asu z otoczenia
dzieci, c) uÊwiadamianie rodzicom, ile szkody w rozwoju dziecka wyrzàdza
ha∏as (zbyt g∏oÊno grajàce radio, ciàgle w∏àczony telewizor), a tak˝e rozmawianie podniesionym tonem itp.
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Pomaganie dzieciom w przeprowadzaniu analizy i syntezy s∏uchowej:
uk∏adanie krótkich zdaƒ i podzia∏ ich na wyrazy, a wyrazów na sylaby
Trzeba zachowaç nast´pujàcy porzàdek metodyczny podczas wykonywania çwiczeƒ w zakresie:
– uk∏adania zdaƒ i dzielenia zdaƒ na wyrazy: a) oglàdanie i omawianie obrazków, b) uk∏adanie podpisów do obrazków w formie krótkich zdaƒ, np. Kotek pije mleko. Ma∏a Ola bawi si´ lalkà. c) wyodr´bnianie wyrazów w tych i podobnych zdaniach, np. Kto bawi si´ lalkà? (Ola) Jaka Ola bawi si´ lalkà? (ma∏a)
Co robi Ola? (bawi si´) Czym bawi si´ Ola? (lalkà);
– poprawnego wybrzmiewania (artyku∏owania) s∏ów i dzielenia ich na sylaby: a) wskazywanie i nazywanie przedmiotów (okno, stó∏, stolik, tablica,
dywan itp.), zabawek (lalka, klocek, auto, pajac itp.), zwierzàt (ptak, kot,
krowa, krokodyl, hipopotam itp.), imion dzieci (Jola, Hanka, Karolina, Seba-
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Mo˝na tu skorzystaç z programu wspomagania dzieci w skupianiu uwagi i lepszym zapami´tywaniu Potrafi´ zapami´taç szeregi czynnoÊci i przewidzieç, co b´dzie dalej, w: Wspomaganie dzieci
w rozwoju do skupiania uwagi i zapami´tywania..., s. 165 i 176–180 ze scenariusza: S∏uchaj, zapami´taj i powtórz szeregi dêwi´kowe.
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stian, Marek itp.), b) podzia∏ wyrazów na sylaby (pomaga przy∏o˝enie d∏oni
do krtani, podtrzymywanie podbródka d∏oƒmi) i wyklaskiwanie wypowiadanych sylab.
Warto równie˝ przeprowadziç çwiczenia, których celem jest sk∏adanie
s∏ów z sylab, mogà to byç zabawy typu: rozpoznawanie s∏ów – Jakie to imi´?
(Ja-cek, Ma-rzen-ka, Ro-mek, Jol-ka), Jakie to zwierz´? (˝a-ba, mu-cha, pta-szek, ko-tek, ry-ba), Jakie to przedmioty? (fo-tel, pó∏-ka, te-le-wi-zor, lo-ko-mo-ty-wa), a tak˝e çwiczenia polegajàce na uk∏adaniu s∏ów zaczynajàcych si´
podanà sylabà: „la” (lama, latarka, lato, lalka itp.), „ma” (mama, mas∏o, mata,
malina, Mateusz itp.), „ta” (tata, tarka, taca itp.).
Wdra˝anie dzieci do wyodr´bniania g∏osek w s∏owach o prostej budowie fonetycznej: na poczàtku s∏owa (w nag∏osie), na koƒcu s∏owa
(w wyg∏osie) i w Êrodku s∏owa (w Êródg∏osie)
To has∏o mo˝na zrealizowaç tylko z pi´ciolatkami. Je˝eli czterolatki sà zainteresowane opisanymi çwiczeniami, trzeba im na to pozwoliç. Je˝eli za rok
b´dà jeszcze raz w nich uczestniczyç, b´dzie to korzystne dla ich rozwoju.
Dla realizacji tego has∏a proponuj´ nast´pujàcà seri´ çwiczeƒ:
– poprawne artyku∏owanie (wybrzmiewanie) s∏ów i wyodr´bnianie g∏osek
na ich poczàtku: a) samog∏oski („o” – Ola, okno, oko, okulary itp.), b) spó∏g∏oski („k” – kot, kasza, kolega, kura itp.);
– poprawne artyku∏owanie s∏ów i wyodr´bnianie g∏osek na ich koƒcu:
a) samog∏oski („a” – lalka, pi∏ka, sa∏ata, bu∏ka itp.), b) spó∏g∏oski („r” – motor,
por, rower itp.);
– wyodr´bnianie g∏osek na poczàtku i na koƒcu s∏ów: a) ustalenie, jakà g∏oskà zaczynajà si´ i koƒczà s∏owa: okno, ig∏a, sosna, ekran, most, skowronek,
tulipan itp., b) ustalanie, jakà g∏oskà zaczyna si´ i koƒczy imi´: Marek, Katarzyna, Waldek, Ewa, Helenka, Patryk itp.;
– wyodr´bnianie g∏osek w Êrodku s∏owa: s∏owa jednosylabowe (mak, kot,
mur, tor, lis itp.) i s∏owa wielosylabowe (okno, sowa, buda, samolot, korale itd.);
– wyodr´bnianie kolejnych g∏osek w s∏owach: k-o-t, o-k-n-o, m-o-t-y-l,
w-a-z-o-n, k-u-b-e-k, u-l-e, e-k-r-a-n, a-g-r-e-s-t, l-i-s, l-a-s, d-o-m,
l-a-m-p-a itd.;
– sk∏adanie g∏osek w s∏owa w zabawach typu: Jakie to imi´? (J-a-n, E-w-a,
R-o-m-e-k), Jakie to zwierz´? (k-o-t, p-t-a-k, k-o-t-e-k, p-t-a-sz-e-k), Jaka to
zabawka? (l-a-l-a, l-a-l-k-a, k-l-o-c-k-i), uk∏adanie s∏ownych ∏aƒcuszków (kot
– traktor – rower – rak – kapusta itd.).
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Przygotowanie do nauki pisania – usprawnianie ràk i doskonalenie
wspó∏pracy r´ki i oka
Proponuj´ nast´pujàce çwiczenia usprawniajàce:
– modelowanie z mi´kkiego drutu i modelowanie z plasteliny wzorów,
figur, zwierzàtek;
– zaplatanie warkoczyków, przeplatanie cienkich, kolorowych sznurków
(tasiemek, wstà˝ek);
– wykonanie makatek, dywaników, plecionek itp.;
– wycinanie z kolorowego papieru elementów wed∏ug wzoru i w∏asnych
pomys∏ów;
– tworzenie kompozycji z papieru, np. origami;
– kalkowanie rysunków i wype∏nianie konturów kolorem;
– nawlekanie na cienki drucik, sznurek, wstà˝k´ korali, guzików itp. wed∏ug podanego pomys∏u i wed∏ug w∏asnego pomys∏u;
– uk∏adanie ornamentów z patyczków, kartoników o ró˝nych kszta∏tach
w uk∏adzie poziomym (od lewej do prawej) i pionowym (od góry do do∏u)
zgodnie ze wzorem lub wed∏ug w∏asnego pomys∏u;
– stemplowanie: od lewej strony do prawej, z góry na dó∏ w uk∏adach szeregowych wed∏ug w∏asnego rytmu lub wed∏ug podanego wzoru itp.
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Przygotowanie do nauki pisania – kszta∏towanie lepszej koordynacji
wzrokowo-ruchowej i wyrabianie p∏ynnoÊci ruchu r´ki w kreÊleniu
literopodobnych szlaczków zgodnie z kierunkiem pisania
Jest to kontynuacja kszta∏cenia w obszarze Wychowanie przez sztuk´
– wypowiadanie si´ dzieci w ró˝nych formach plastycznych, ale teraz najwa˝niejsze jest przygotowanie do nauki pisania. W metodyce wychowania
przedszkolnego ten zakres kszta∏cenia jest dobrze opisany, ale odnoÊnie
do szeÊciolatków28. To has∏o trzeba zrealizowaç tylko z pi´ciolatkami. Je˝eli
czterolatki sà zainteresowane opisanymi ni˝ej çwiczeniami, trzeba im pozwoliç. Je˝eli za rok b´dà jeszcze raz w nich uczestniczyç, b´dzie to korzystne dla ich rozwoju. Uk∏ad çwiczeƒ dla starszych przedszkolaków mo˝e
byç nast´pujàcy:
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M. Dmochowska, Droga dziecka do nauki pisania. Analiza procesu odwzorowywania graficznego,
PZWS, Warszawa 1971; M. Dmochowska, Zanim dziecko zacznie pisaç, WSiP, Warszawa 1976;
M. Cackowska, Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych, WSiP, Warszawa 1984 itp.
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– wspomaganie dzieci w lepszej koordynacji wzrokowo-ruchowej
przy kreÊleniu (palcem i d∏onià) ruchem ciàg∏ym ornamentów i figur wed∏ug
podanych wzorów29;
– rysowanie figur geometrycznych w powietrzu wyciàgni´tà r´kà, palcem
na blacie stolika, patykiem na piasku lub wyg∏adzonej ziemi, palcem na kartce;
– dostosowanie nacisku r´ki podczas malowania p´dzlem, kreÊlenia o∏ówkiem, kredkà, flamastrem, kredà itp.;
– uzupe∏nianie brakujàcych cz´Êci rysunku; zabawy typu: Dorysuj to, czego
brakuje;
– zmienianie uproszczonych rysunków przez dorysowywanie; zabawy typu: Jest kratka – ma byç domek, jest kó∏ko – ma byç kwiatek, sà dwa kó∏ka – ma
byç hulajnoga itp.;
– kreÊlenie szlaczków w uk∏adzie poziomym (od lewej do prawej) i pionowych (od góry do do∏u) na kartonach ró˝nej wielkoÊci.
Wprowadzenie dzieci w Êwiat kodowanych informacji w przedszkolu:
u˝ytecznoÊç kodowania informacji oraz odczytywania (dekodowania)
zakodowanych informacji
Trzeba zaczàç od symboli, które sà tak bliskie i tak znane dzieciom, ˝e nie
zwracajà na nie uwagi – w przedszkolu:
– oglàdanie (wspólnie – dzieci i doros∏y) i odczytywanie (odczytuje doros∏y) zakodowanych informacji na zewnàtrz i wewnàtrz przedszkola: a) napisy: „Przedszkole....”, „Prosz´ zamykaç drzwi”, „WyjÊcie ewakuacyjne” itp.,
b) znaczki (ikonki) w szatni, na drzwiach sali zabaw, w ∏azience itd., c) oznaczenia toalety, niebezpiecznych urzàdzeƒ (np. gazowych, elektrycznych) itp.;
– rozmowa o tym, jak wa˝ne sà tak zakodowane informacje i dlaczego
starszy przedszkolak musi wiedzieç, co one oznaczajà;
– organizowanie sytuacji, w których trzeba wprowadzaç umowne oznaczenia, na przyk∏ad: numerowanie schodów i krzese∏, znaczki dla dy˝urnych,
zaznaczanie obecnoÊci na „liÊcie obecnoÊci”, prowadzenie kalendarzy pogody itp.
Warto te˝ za∏o˝yç tablic´, na której dzieci umocujà poznane napisy oraz
inne zakodowane w sposób umowny informacje, i umieÊciç jà na wysokoÊci
wzroku dzieci, aby mog∏y pokazywaç i nazywaç to, co si´ na niej znajduje.
Znakomicie nadajà si´ do tego åwiczenia grafomotoryczne usprawniajàce technik´ rysowania
i pisania. Zeszyt 1 autorstwa H. Tymichovej, Wydawnictwo Centralnego OÊrodka Metodycznego
Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego MEN, Warszawa 1990.
29
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Wprowadzenie dzieci w Êwiat kodowanych informacji poza przedszkolem. Ró˝ne rodzaje kodów: numerowanie domów, oznaczanie
ulic, szyldy, znaki drogowe, znaki informacyjne, np. na dworcu kolejowym, na poczcie. Rozpoznawanie znaków umownych oraz ich odczytywanie
Tym razem trzeba zaczàç od zorganizowania wycieczki do takich miejsc,
w których jest wiele zakodowanych informacji w formie napisów, numerów
i ró˝nych ikon, np. stacja kolejowa, stacja benzynowa, poczta, bank. Sprawdza si´ nast´pujàcy sposób organizowania zaj´ç:
1. Zaplanowanie wycieczki: dzieci wspólnie z nauczycielem ustalajà, gdzie
i w jakim celu si´ udajà, kiedy wycieczka si´ odb´dzie, jak trzeba si´ zachowaç w miejscu publicznym itp.
2. W trakcie zwiedzania dzieci zwracajà uwag´ na zakodowane informacje i próbujà je odczytaç. Nast´pnie rozmawiajà o tym, jak wa˝nà rol´ one
odgrywajà.
3. Po powrocie z wycieczki umieszczajà na tablicy (tej samej co poprzednio) nowo poznane napisy i znaki informacyjne.
Uwaga! W czasie wycieczki trzeba zwróciç uwag´ dzieci na numeracj´
budynków i sposób oznaczania nazw ulic. Jest to kontynuacja hase∏ z poprzedniego obszaru edukacyjnego.
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Zapoznawanie dzieci z ró˝nymi sposobami kodowania informacji,
które pomagajà orientowaç si´ w wa˝niejszych zasadach obowiàzujàcych pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym
To has∏o trzeba realizowaç w korelacji z tym obszarem edukacyjnym, który dotyczy dbania o bezpieczeƒstwo swoje i innych. Konieczny jest spacer
na skrzy˝owanie ulic oraz rozmowa z policjantem (trzeba go zaplanowaç
i zorganizowaç). Mo˝na zrealizowaç to has∏o programowe w nast´pujàcy
sposób:
1. Planowanie spaceru: dzieci wspólnie z nauczycielem ustalajà, gdzie i kiedy pójdà na spacer, a tak˝e, na co b´dà zwracaç uwag´ i jak majà si´ zachowywaç itp.
2. W trakcie spaceru dzieci odczytujà (z pomocà nauczyciela) numery domów i nazwy ulic (jest to kontynuacja poprzednio zgromadzonych doÊwiadczeƒ).
3. Na skrzy˝owaniu oglàdajà i odczytujà znaki drogowe, uczà si´ przechodziç bezpiecznie i rozmawiajà na ten temat z policjantem.
4. Po powrocie z wycieczki dzieci oglàdajà tablice ze znakami drogowymi
i ustalajà (razem z nauczycielem lub zaproszonym policjantem), które znaki
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dotyczà pieszych i rowerzystów. Dzielà je na znaki zakazu (tego nie wolno
robiç), znaki nakazu (tak trzeba si´ zachowaç) i znaki informacyjne (tam znajduje si´ to).
5. Poznane znaki drogowe umieszczajà na tablicy.
6. Organizowanie zabaw ruchowych z serii Uczymy si´ bezpiecznie poruszaç si´ po drogach.
Projektowanie czytelnych znaków typu: Nie wolno, Mo˝na (lub Trzeba),
Tu jest to – przydatnych do lepszego funkcjonowania w przedszkolu
TreÊci tego has∏a nawiàzujà do obszaru Kszta∏towanie umiej´tnoÊci spo∏ecznych dzieci: porozumiewanie si´ z doros∏ymi oraz innymi dzieçmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Teraz nacisk jest po∏o˝ony
na czytelnoÊç komunikatów – dzieci zastanawiajà si´, co jest wa˝ne i w jaki
sposób mo˝na przedstawiç komunikat, aby wszyscy zrozumieli, czego nie
wolno, co mo˝na (lub trzeba) i gdzie co si´ znajduje. Sprawdza si´ nast´pujàca
kolejnoÊç zaj´ç:
1. Wyznaczamy miejsca dla zabawek, ksià˝ek itp., co s∏u˝y utrzymaniu
porzàdku w sali. Z analizy funkcjonowania dzieci wynika, ˝e zewn´trzny ∏ad
i porzàdek ma zbawienny wp∏yw na tok rozumowania dzieci – je˝eli w trakcie
wykonywania zadania dzieci majà dobrze zorganizowane miejsce pracy, sà bardziej
skupione i mniej chaotyczne, tak˝e w sposobie wypowiadania si´. Na przyk∏ad
przy okazji wiosennych porzàdków w sali zabaw warto zastanowiç si´ z dzieçmi, gdzie majà byç przechowywane rozmaite przedmioty i zabawki. Potrzebne
sà oznaczenia typu: Tu sà pojazdy, Biblioteczka (w znaczeniu – tu przechowujemy
ksià˝ki) itp. Dzieci wspólnie z nauczycielem wykonujà czytelne znaczki informacyjne i umieszczajà je w odpowiednich miejscach. Od tego momentu trzeba respektowaç zakodowane umowy przy ka˝dym sprzàtaniu.
2. Nast´pnie warto czytelnie oznaczyç razem z dzieçmi obszary aktywnoÊci. Na przyk∏ad Tu rysujemy (kàcik plastyczny), Tu budujemy z klocków (kàcik
konstrukcyjny), Tu bawimy si´ lalkami (kàcik lalek) itp.
3. Po takim wprowadzeniu trzeba ustaliç z dzieçmi, co wolno, a czego nie
wolno robiç w przedszkolu. Nie mo˝na jednak przesadzaç – najwy˝ej dwie,
trzy umowy. Najwa˝niejsze jest zapewne to, aby dzieci NIE BIEGA¸Y W SALI
ZABAW (bo to niebezpiecznie, bo robi si´ g∏oÊno i nerwowo, bo jedne dzieci przeszkadzajà innym itd.), aby POMAGA¸Y SOBIE NAWZAJEM (chodzi
o wzajemnà ˝yczliwoÊç, o zdolnoÊç do empatii i wiele innych równie wa˝nych
kwestii) oraz WSZYSTKO ODK¸ADA¸Y NA SWOJE MIEJSCE (sprzyja to
utrzymywaniu ∏adu wokó∏ siebie, ∏adu w wykonywanych czynnoÊciach i dobrej organizacji pracy).
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Formu∏owanie umów w samodzielnie konstruowanych grach i kodowanie ich w czytelny sposób dla grajàcych. Wdra˝anie dzieci do odczytywania informacji zakodowanych na gotowych kartach, loteryjkach i planszach do gier30
Jest to kontynuacja zaj´ç prowadzonych w ramach edukacji matematycznej. Akcent jest po∏o˝ony na sposoby kodowania i dekodowania informacji (uproszczone rysunki, grafy, kolory itp.) oraz pos∏ugiwanie si´ nimi
w zabawach i grach. To has∏o mo˝na zrealizowaç tylko z pi´ciolatkami. Je˝eli czterolatki sà zainteresowane çwiczeniami opisanymi w komentarzu
metodycznym do tego has∏a programowego, trzeba im na to pozwoliç. Je˝eli za rok b´dà jeszcze raz w nich uczestniczyç, b´dzie to korzystne dla
ich rozwoju. W ramach realizacji tego has∏a proponuj´ nast´pujàcà seri´
çwiczeƒ:
1. Konstruowanie gier opowiadaƒ. Negocjowanie umów, oznaczanie ich
w czytelny sposób na planszach do gier: uproszczone rysunki, grafy, p´tle,
a tak˝e stosowanie cyfr i strza∏ek do zapisów typu: Przesuƒ trzy do przodu,
Cofnij si´ o cztery p∏ytki, Czekaj jednà kolejk´. Rozgrywanie skonstruowanych
gier z przestrzeganiem ustalonych i zakodowanych umów.
2. Rozgrywanie gotowych gier: rozumienie instrukcji, odczytywanie informacji zakodowanych na planszach, na kartach, w loteryjkach, dominach itp.
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Kodowanie informacji za pomocà s∏ów: umieszczanie podpisów obok
obrazków i przedmiotów znajdujàcych si´ w otoczeniu dzieci
Dla realizacji tego has∏a proponuj´ nast´pujàcà seri´ çwiczeƒ:
1. Oglàdanie obrazków monotematycznych (kot, pies, dom, las, lala, ul
itp.), ustalanie, co one przedstawiajà, i umieszczanie pod nimi podpisów.
2. Nazywanie przedmiotów i umieszczanie obok nich kartoników z podpisami:
– w sali zabaw (stó∏, okno, parapet, firanka, radio itp.);
– w szatni (imiona dzieci);
– w ∏azience (kran, lustro, kubek, pó∏ka, r´cznik, myd∏o itp.) itp.
3. Rozpoznawanie zapisanych imion dzieci (Ela, Ola, Ala, Adam itd.) oraz
umieszczenie ich wraz ze zdj´ciami na tablicy, na której sà prezentowane
wszystkie dzieci z grupy.
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Szczegó∏owe informacje podane sà w publikacji E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska,
K. Dobosz, Jak nauczyç dzieci sztuki konstruowania gier. Metodyka, scenariusze zajàç oraz wiele ciekawych gier i zabaw, WSiP, Warszawa 1996.
30
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4. Nadawanie imion lalkom, misiom, pajacykom itd. Wykonanie wizytówek, na których sà zapisane imiona zabawek (przy pomocy doros∏ego).
Uwaga! Wyrazy majà byç zapisane drukowanymi literami – ma∏ymi i wielkimi.
Rozbudzanie zainteresowaƒ ksià˝kà i czytaniem
1. Wycieczka do ksi´garni: rozmowa z ksi´garzem o tym, jak funkcjonuje
sklep z ksià˝kami, przeglàdanie ksià˝ek z dzia∏u literatury dzieci´cej, zakup
ksià˝ek do biblioteczki przedszkolnej.
2. Wycieczka do biblioteki (miejskiej, szkolnej); rozmowa z bibliotekarkà,
oglàdanie ksi´gozbioru w dziale dzieci´cym, oglàdanie kart czytelniczych, wypo˝yczanie ksià˝ek.
3. Zach´canie dzieci do korzystania z Kàcika ciekawej ksià˝ki w przedszkolu lub Kàcika czytelniczego. Gdy w przedszkolu jest taki kàcik, dzieci
oglàdajà znajdujàce si´ w nim ksià˝ki i ustalajà, jak mo˝na z nich korzystaç
(dba∏oÊç o ksià˝k´: niezaginanie rogów, niewyrywanie kartek, nierysowanie
po kartkach, mycie ràk przed oglàdaniem ksià˝ki). Je˝eli takiego kàcika nie
ma – trzeba go zorganizowaç razem z dzieçmi; wystawka ksià˝ek przynoszonych przez dzieci z domu i znajdujàcych si´ w bibliotece przedszkolnej
lub szkolnej.
4. Prezentacja ksià˝ek przyniesionych przez dzieci z domu: ka˝de dziecko
pokazuje swojà ksià˝k´, opowiada o tym, co ona zawiera, i zach´ca do jej
obejrzenia.
5. Zaj´cia w Kàciku czytelniczym: s∏uchanie ksià˝ek czytanych przez doros∏ych.
6. Tworzenie w∏asnych ksià˝eczek: a) ustalanie, o czym b´dzie ksià˝eczka
z obrazkami (o kotku..., o piesku, co..., o wycieczce nad rzek´ itp.), b) dzieci wykonujà rysunki (obrazki), a doros∏y je podpisuje, c) wykonanie ok∏adki
tak, aby zach´ca∏a do si´gni´cia po ksià˝k´ (na ok∏adce trzeba tak˝e umieÊciç
tytu∏ ksià˝eczki oraz imi´ i nazwisko jej autora).
Uwaga! Koniecznie trzeba zadbaç o to, aby autorzy mogli byç dumni
z wykonanego dzie∏a: ksià˝eczki nale˝y zaprezentowaç rodzicom, w∏àczyç je
do Kàcika ciekawej ksià˝ki lub obdarowaç nimi bliskich z okazji ich Êwi´ta
(na przyk∏ad Dzieƒ Matki i Dzieƒ Ojca, Dzieƒ Babci i Dziadka) itp.
Kszta∏towanie elementarnej umiej´tnoÊci czytania
Je˝eli starsze przedszkolaki sà ˝ywo zainteresowane naukà czytania i gdy
nauczyciel dobrze zna metodyk´ wczesnej nauki czytania – mo˝na to has∏o
zrealizowaç. Wymaga to jednak sprecyzowania, wed∏ug jakiej metody
przedszkolaki b´dà nabywaç umiej´tnoÊç czytania, a tak˝e respektowania
podanych zaleceƒ i çwiczeƒ oraz stosowania odpowiednich pomocy dydak-
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tycznych. Je˝eli starsze przedszkolaki majà uczyç si´ czytania, radz´ wybraç
takà metod´, która zosta∏a sprawdzona w przedszkolu. Wa˝ne jest tak˝e to,
czy efekty edukacyjne tej metody zosta∏y potwierdzone badaniami losów
szkolnych dzieci.
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10.15.3. W jakim zakresie starszy przedszkolak ma orientowaç
si´ w kodowaniu i dekodowaniu informacji oraz jaki poziom
gotowoÊci do nauki czytania i pisania ma reprezentowaç?
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Sytuacja edukacyjna starszych przedszkolaków jest ró˝na: czterolatki b´dà
jeszcze rok ucz´szczaç do przedszkola, a pi´ciolatki podejmà edukacj´ w klasie
zerowej. Dlatego ustalajàc kompetencje, trzeba okreÊliç osobno te, które dotyczà wszystkich dzieci w grupie, oraz te, którymi muszà dysponowaç pi´ciolatki.
Starsze przedszkolaki powinny:
orientowaç si´ w schemacie w∏asnego cia∏a i mieç ÊwiadomoÊç, ˝e inni ludzie majà podobne schematy cia∏a; ró˝nicowaç stron´ lewà i prawà, a tak˝e wytyczaç i nazywaç kierunki w przestrzeni, poczàwszy od siebie, oraz
okreÊlaç po∏o˝enie obiektów wzgl´dem siebie i innych ludzi; wskazywaç
na kartce: dó∏ i gór´, lewy i prawy brzeg, rogi – prawy górny i dolny, lewy
– górny i dolny;
umieç skupiç uwag´ przez d∏u˝szy czas na wykonywanych zadaniach, uwa˝nie patrzeç i dostrzec ró˝nice i podobieƒstwa na porównywanych obrazkach
oraz wprowadzane zmiany w obserwowanym miejscu;
lepiej organizowaç pole spostrze˝eniowe, aby wi´cej zapami´taç;
mieç takà wra˝liwoÊç i precyzj´ s∏uchowà, aby rozpoznawaç dêwi´ki, naÊladowaç je i odtwarzaç us∏yszany rytm; dostrzegaç zmiany nat´˝enia g∏osu:
mowa g∏oÊna, szept, ciche mówienie do samego siebie;
umieç uk∏adaç krótkie zdania, dzieliç je na wyrazy, a wyrazy na sylaby;
mieç takà sprawnoÊç ràk i koordynacj´ r´ki i oka, która warunkuje dobre
przygotowanie do nauki pisania;
rozumieç sens zakodowanych informacji w przedszkolu i poza przedszkolem
oraz umieç je odczytaç;
znaç ró˝ne sposoby kodowania informacji, które pomagajà poruszaç si´
w mieÊcie i na wsi, a tak˝e orientowaç si´ w wa˝niejszych zasadach obowiàzujàcych pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym;
umieç wykonaç czytelne dla innych znaki typu: Nie wolno, Mo˝na (lub trzeba),
Tu jest to;
byç zainteresowane ksià˝kà i czytaniem.
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Pi´ciolatki majà dodatkowo:
umieç wyodr´bniaç g∏oski w s∏owach o prostej budowie fonetycznej: na poczàtku s∏owa (w nag∏osie), na koƒcu s∏owa (w wyg∏osie) i w Êrodku s∏owa
(w Êródg∏osie);
mieç takà koordynacj´ wzrokowo-ruchowà, aby wykonaç p∏ynny ruch r´kà
przy kreÊleniu literopodobnych szlaczków zgodnie z kierunkiem pisania;
potrafiç tak formu∏owaç umowy w samodzielnie konstruowanych grach i tak
je kodowaç, aby by∏y czytelne dla zainteresowanych, oraz umieç odczytaç
informacje zakodowane na gotowych kartach, loteryjkach i planszach
do dzieci´cych gier itp.;
rozumieç informacje zakodowane w formie podpisów obok obrazków
i przedmiotów znajdujàcych si´ w otoczeniu.
Uwaga! Je˝eli starsze przedszkolaki sà ˝ywo zainteresowane naukà czytania,
mo˝na je uczyç tej umiej´tnoÊci wed∏ug obranej metody. Starsze przedszkolaki
nie muszà umieç czytaç, ale pi´ciolatki majà dysponowaç gotowoÊcià do nabywania umiej´tnoÊci czytania i pisania.
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10.16. Wychowanie rodzinne, obywatelskie
i patriotyczne starszych przedszkolaków:
przynale˝noÊç do rodziny, miejsca zamieszkania i kraju
oraz wychowanie do zgodnego wspó∏˝ycia
w Unii Europejskiej
10.16.1. O kszta∏towaniu u dzieci ÊwiadomoÊci przynale˝noÊci
do rodziny. Dlaczego trzeba tak˝e zadbaç o to, aby dzieci nie
kierowa∏y si´ uprzedzeniami w stosunku do innych, ró˝niàcych
si´ wyglàdem, wyznaniem, przynale˝noÊcià narodowà itp.?
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TreÊci wychowania rodzinnego koncentrujà si´ wokó∏ kszta∏towania u dzieci
przynale˝noÊci do swojej rodziny, a tak˝e budowania elementarnej wiedzy
o tym, czym zajmujà si´ najbli˝si. Trzeba tak˝e pomóc dzieciom rozumieç sytuacj´ ekonomicznà rodziny, bo wówczas poczucie bogactwa nie b´dzie powodem do demonstrowania swojej przewagi, a mniejszy dostatek nie spowoduje
poczucia upokorzenia. Sà to problemy natury delikatnej, bo przy s∏abej znajomoÊci trudnej sytuacji dziecka mo˝na niechcàcy uraziç i dziecko, i jego najbli˝szych.
Oprócz najbli˝szego Êrodowiska dzieci muszà tak˝e zaczàç poznawaç swoje
dalsze otoczenie: wiedzieç, jak nazywa si´ miejscowoÊç, w której mieszkajà, czy
jest to wieÊ, czy miasteczko, czy du˝e miasto. I dalej, w jakim kraju mieszkajà,
jak nazywa si´ stolica – najwa˝niejsze miasto, która rzeka jest najd∏u˝sza, jak si´
nazywa morze, gdzie sà góry i jak nazywajà si´ wa˝niejsze pasma gór.
Wa˝na jest tak˝e znajomoÊç symboli: god∏a paƒstwa i herbu miejscowoÊci,
w której dziecko mieszka, oraz flagi paƒstwowej i hymnu narodowego. Dzieci
majà byç tak˝e przekonane o tym, ˝e takie symbole otacza si´ szacunkiem, ˝e
god∏o wiesza si´ w centralnym miejscu pomieszczenia, a flag´ wywiesza si´ dla
uczczenia Êwiàt narodowych.
Wychowanie obywatelskie jest kontynuowane w szkole, w kolejnych latach
nauczania, wtedy nacisk zostanie po∏o˝ony na warstw´ informacyjnà. Trzeba
jednak zaczàç od starszych przedszkolaków, bo bez ÊwiadomoÊci narodowych
korzeni trudno myÊleç oraz mówiç ciep∏o i z dumà o swojej ojczyênie. Wiek
przedszkolny to przecie˝ najlepszy czas do budowania przywiàzania do ojczyzny i kszta∏towania dumy narodowej. Dzieci nie tylko majà znaç hymn, lecz
tak˝e wiedzieç, ˝e Polak stoi (na znak szacunku), gdy grany jest hymn, ˝e
w tym czasie nie mo˝na rozmawiaç.
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Dla poczucia dumy narodowej warto razem z dzieçmi obejrzeç fragmenty
sprawozdaƒ z olimpiad, aby przedszkolaki dostrzeg∏y wzruszenie i dum´ naszych sportowców stojàcych na podium, gdy grany jest hymn narodowy.
Znakomitym sposobem kszta∏towania uczuç patriotycznych jest organizacja
w przedszkolu uroczystoÊci z okazji Êwiàt paƒstwowych. WartoÊci kszta∏càce takich uroczystoÊci zosta∏y omówione w tej publikacji, dlatego przypomn´ tu jedynie o koniecznoÊci zadbania, aby dzieci opanowa∏y na pami´ç wiersze patriotyczne1. Zapami´tajà je na d∏ugo, któ˝ bowiem nie pami´ta wiersza zaczynajàcego si´
od s∏ów:
Kto Ty jesteÊ? Polak ma∏y!
Jaki znak Twój? Orze∏ Bia∏y!...
W literaturze dzieci´cej jest wiele legend i pi´knych patriotycznych wierszy. Trzeba prezentowaç je dzieciom, a potem rozmawiaç ciep∏o o ich przes∏aniu. Dobrze jest tak˝e umo˝liwiç dzieciom wspólne oglàdanie filmowych
sprawozdaƒ z wielkich uroczystoÊci paƒstwowych, aby poczu∏y si´ dumne, ˝e
sà Polakami.
Takie dzia∏ania pedagogiczne zapewne w jakimÊ stopniu zrównowa˝à z∏e
wzorce rodzinne, z którymi spotykajà si´ niektóre dzieci, gdy s∏yszà, kiedy doroÊli narzekajà, okazujà niezadowolenie, a nawet z∏orzeczà. Nic wi´c dziwnego, ˝e dzieciom tym wydaje si´, ˝e wszystko, co z∏e, jest w Polsce, a wszystko, co dobre – na Zachodzie. Z poglàdami rodziców nie sposób dyskutowaç,
ale mo˝na je zrównowa˝yç przez pokazanie dzieciom ojczyzny w korzystnym
Êwietle.
Od 1 maja 2004 roku jesteÊmy w Unii Europejskiej. Wynikajà z tego nowe zadania wychowawcze i edukacyjne. Starsze przedszkolaki trzeba zdecydowanie
lepiej przygotowaç do zgodnego wspó∏˝ycia w zjednoczonej Europie. Oznacza
to kszta∏towanie wi´kszej tolerancji w stosunku do osób innych narodowoÊci,
ró˝niàcych si´ wyglàdem i wyznajàcych inne religie. Jest to trudne, poniewa˝
dzieci w swoich domach stykajà si´ z ró˝nymi poglàdami w tych kwestiach.
Bywa, ˝e doroÊli demonstrujà jawnà niech´ç do innych i obcych, a dzieci
w wieku przedszkolnym wzorujà si´ na postawach najbli˝szych i bezkrytycznie
przyjmujà ich poglàdy. Mówià êle o osobach innych narodowoÊci, mimo ˝e ich
nie znajà, czasami jawnie okazujà niech´ç wobec dzieci o nieco innym wyglàdzie
i wobec dzieci niepe∏nosprawnych, nie zdajàc sobie nawet sprawy, jak bardzo
jest to krzywdzàce.
1
Informacje o sposobach skutecznego uczenia dzieci wierszy sà zawarte w publikacji E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej, E. Zieliƒskiej, Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapami´tywania..., rozdzia∏ 3, cz´Êç druga.
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Pouczajàce sà ustalenia badawcze dotyczàce nastawienia dzieci do rówieÊników o odmiennym wyglàdzie oraz innej narodowoÊci2. Niepokojàco du˝a liczba
badanych przedszkolaków i m∏odszych uczniów demonstrowa∏a wyraênà niech´ç
do cygaƒskich i ˝ydowskich rówieÊników i nieco lepiej – choç tak˝e z niech´cià
– odnosi∏a si´ do dzieci rosyjskich. Taka postawa nie wynika∏a z osobistych doÊwiadczeƒ, chocia˝ niektóre badane dzieci mog∏y widzieç cygaƒskie ˝ebrzàce
dziecko. Gdy zapytano: Czy znasz dziecko ˝ydowskie?, badani odpowiadali: Nie,
a niektórzy dodawali: ˚ydzi sà êli.
Badania te ujawni∏y tak˝e inne fakty. Wi´kszoÊç badanych dzieci nisko ocenia∏a atrakcyjnoÊç rówieÊników o skoÊnych oczach – mówi∏a: To Chiƒczycy.
Dzieci z jednej szko∏y by∏y jednak odmiennego zdania – dla nich skoÊnooki
cz∏owiek by∏ niebywale atrakcyjny. Szukajàc wyjaÊnienia, ustalono, ˝e w pobli˝u szko∏y jest bar, w którym skoÊnooki cz∏owiek sprzedaje jedzenie. Badane
dzieci, przechodzàc obok, widzia∏y uÊmiechni´tego sprzedawc´ i kupujàc
– rozmawia∏y z nim. Te osobiste doÊwiadczenia korzystnie zmieni∏y nastawienie do Azjatów.

7
Badania te zrealizowali pod kierunkiem E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej w ramach prac magisterskich (lata akademickie 2003/2004 i 2004/2005). Badano
starsze przedszkolaki i uczniów klas poczàtkowych mieszkajàcych w du˝ym mieÊcie, w miasteczkach i na wsi. Badania by∏y prowadzone indywidualnie, a g∏ównym narz´dziem badawczym by∏y
takie, na przyk∏ad, metody projekcyjne:
– metoda Miko∏ajowe prezenty: badane dziecko ocenia∏o prezenty z ustalonej listy pod wzgl´dem atrakcyjnoÊci, potem – wczuwajàc si´ w rol´ Miko∏aja – rozdawa∏o rówieÊnikom wed∏ug swojego uznania. W grupie rówieÊników, którym trzeba by∏o rozdaç prezenty, by∏y dzieci ró˝nej narodowoÊci (w tym dzieci cygaƒskie, ˝ydowskie, amerykaƒskie, niemieckie, rosyjskie, polskie itp.),
dzieci o odmiennym wyglàdzie (czarnoskóre i skoÊnookie, a tak˝e oty∏e, rude itp.) oraz dzieci niepe∏nosprawne (na wózkach, o kulach, niewidzàce, nies∏yszàce itp.). AtrakcyjnoÊç przyznawanych
prezentów by∏a wskaênikiem akceptacji obdarowanego dziecka;
– metoda Organizowanie spo∏ecznoÊci: badanemu dziecku przedstawiano sytuacj´: Dzieci p∏yn´∏y statkiem na mi´dzynarodowy kongres, w czasie burzy statek zaczà∏ tonàç, uczestnicy wyprawy schronili si´ na bezludnej wyspie. Poniewa˝ ich pobyt si´ przed∏u˝a∏, trzeba by∏o zorganizowaç paƒstwo. Zastanów si´ i powiedz, kto mo˝e byç prezydentem, a kto mo˝e dowodziç wojskiem i policjà, kto mo˝e byç
lekarzem, kto nauczycielem, a kto ksi´dzem, kto mo˝e byç kucharzem, kto b´dzie sprzàta∏ i wynosi∏
Êmieci itd. W ka˝dym paƒstwie sà te˝ z∏odzieje? Kto mo˝e byç z∏odziejem? Sà te˝ oszuÊci – kto mo˝e
byç oszustem? Sà te˝ pijacy – kto mo˝e zostaç pijakiem? itd. Badane dziecko decydowa∏o o tym, jakà rol´ dane dziecko b´dzie odgrywa∏o. WÊród kandydatów do wymienionych ról by∏y dzieci ró˝nej narodowoÊci (w tym dzieci cygaƒskie i ˝ydowskie, a tak˝e amerykaƒskie, niemieckie, rosyjskie,
polskie itd.), dzieci o odmiennym wyglàdzie (czarnoskóre i skoÊnookie, a tak˝e oty∏e, rude itp.)
oraz dzieci niepe∏nosprawne (na wózkach, o kulach, niewidzàce, nies∏yszàce itp.). Przyznawane
role by∏y wskaênikiem akceptacji.
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Z tych i innych ustaleƒ badawczych wynika, ˝e mo˝na korzystnie wp∏ynàç
na to, jak dzieci postrzegajà innych, je˝eli dowiedzà si´ wi´cej o ich ˝yciu i o miejscu, gdzie mieszkajà. Najlepsze sà bezpoÊrednie doÊwiadczenia dzieci i màdra
rozmowa. Je˝eli nie jest to mo˝liwe, musi wystarczyç dobrze dobrane opowiadanie, pi´kna ilustracja, mi∏y w oglàdaniu film itd. Potem tak˝e potrzebna jest
rozmowa, aby dzieci mog∏y uÊwiadomiç sobie potrzeb´ tolerancji i akceptacji
tego, co dobre.
Wracajàc do wychowania rodzinnego, warto rozeznaç si´ w sytuacji rodzinnej ka˝dego dziecka w grupie przedszkolnej. Mo˝na skorzystaç z mo˝liwoÊci
diagnostycznych rysunku projekcyjnego Moja rodzina. Powszechnie uwa˝a si´,
˝e nauczyciele przedszkola nie majà nale˝ytego przygotowania do stosowania
takiej metody. Wiele w tym racji, ale sà te˝ argumenty przemawiajàce za tà propozycjà:
– w kszta∏ceniu nauczycieli przedszkola coraz wi´cej uwagi poÊwi´ca si´ metodom poznawania dzieci, w tym tak˝e analizowania dzieci´cych rysunków. Je˝eli nauczyciel zechce skorzystaç z zalecanych publikacji, lepiej przeprowadzi
analiz´ rysunku;
– dzieci doÊwiadczajàce trudnych sytuacji w∏aÊnie przez rysunek opowiadajà
o swoich l´kach, cierpieniach i radoÊciach, tak˝e w rysunku podajà czytelnà informacj´ o tym, jak postrzegajà zwiàzki emocjonalne (dobre i z∏e) w swojej rodzinie;
– szybkie podejmowanie w∏aÊciwych dzia∏aƒ ratunkowych jest mo˝liwe
wówczas, gdy nauczyciel potrafi wychwyciç wa˝ne informacje, które dziecko
przekazuje w rysunku.
Szczegó∏owe informacje o rysunkowych metodach projekcyjnych (w tym
metoda Moja rodzina) podajà J. Rembowski3, A. Frydrychowicz4 i inni. Warto
przypomnieç, ˝e metoda projekcyjna wymaga, aby ka˝de dziecko indywidualnie
przy doros∏ym rysowa∏o swojà rodzin´, dlatego na takie rozeznanie trzeba poÊwi´ciç odpowiednio du˝o czasu. Warto te˝ poprosiç o pomoc psychologa lub
pedagoga z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, bo fachowa pomoc u∏atwi
w∏aÊciwà interpretacj´ dzieci´cego rysunku.
Rozeznanie w sytuacji rodzinnej dzieci pozwoli nauczycielowi tak prowadziç
zaj´cia, aby nie uraziç dzieci, którym i tak jest ci´˝ko. B´dzie móg∏ dobrym s∏owem wesprzeç dziecko i skuteczniej rozmawiaç o problemach z rodzicami.
Uniknie tak˝e stawiania ˝àdaƒ niemo˝liwych do spe∏nienia: na przyk∏ad dziecko
ma zaprosiç na Dzieƒ Ojca swojego tat´, którego nie ma.
J. Rembowski, Metoda projekcyjna w badaniu dzieci i m∏odzie˝y, PWN, Warszawa 1975.
A. Frydrychowicz, Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badawcza stosunków rodzinnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznaƒ 1984.
3
4
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Wydaje si´, ˝e nie trzeba wspomagaç dzieci w kszta∏towaniu poczucia przynale˝noÊci do rodziny. RzeczywistoÊç jest inna – sporo starszych przedszkolaków nie potrafi podaç swojego adresu, a sà i takie dzieci, które spytane o nazwisko – milczà. Rodzice powinni o kszta∏towaniu tych umiej´tnoÊci pami´taç,
chocia˝by ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo dzieci.
Poczucie przynale˝noÊci do swojej rodziny to za ma∏o, bo starszy przedszkolak musi orientowaç si´ tak˝e, gdzie pracujà jego rodzice, na czym polega ich
praca i czym zajmuje si´ starsze rodzeƒstwo itp. Tu tak˝e jest wiele do zrobienia. Nawet pi´ciolatki wzruszajà ramionami, bo nie potrafià odpowiedzieç na pytanie: Gdzie pracuje twój tata? Gdy takie pytanie dotyczy matki, odpowiadajà cz´sto: Nie pracuje, siedzi w domu. Jak dziecko ma szanowaç wysi∏ek swojej matki,
skoro: Ona nie pracuje... Siedzi w domu i nic nie robi.
Niewiele dzieci wie, jak majà na imi´ matka i ojciec. Nie znajà tak˝e nazwisk
swoich dziadków. Z takiej niewiedzy wynikajà tak˝e Êmieszne sytuacje. Tomek
nie potrafi∏ podaç imienia swojego ojca, wi´c nauczycielka spyta∏a: Jak mama
wo∏a na tat´? Ch∏opiec powiedzia∏: Grubasku! To nie jest imi´ – stwierdzi∏a nauczycielka. Nie? – zdziwi∏ si´ Tomek.
W przedszkolach wi´cej uwagi poÊwi´ca si´ temu, aby dzieci wiedzia∏y, ˝e
stolicà Polski jest Warszawa, ˝e Wis∏a to najwi´ksza rzeka itp. Sà to wa˝ne wiadomoÊci i przedszkolak powinien o tym wiedzieç. Radz´ jednak respektowaç
jednà z wa˝niejszych zasad pedagogiki – w wychowaniu i kszta∏ceniu dzieci
trzeba zaczynaç od problemów im bliskich i konkretnych, a potem stopniowo
kierowaç dzieci´ce poznawanie na to, co dalsze i bardziej abstrakcyjne. Tak
te˝ trzeba post´powaç w obszarze Wychowanie rodzinne i obywatelskie starszych przedszkolaków: przynale˝noÊç do rodziny, miejsca zamieszkania i kraju,
oraz wychowanie do zgodnego ˝ycia w Unii Europejskiej.
I jeszcze jedno – realizacja wychowania rodzinnego w przedszkolu wymaga
wielkiego taktu, a tak˝e wielkiej wyobraêni. Radz´, aby w sprawach wychowawczo trudnych najpierw rozmawiaç z rodzicami, pytaç ich o zdanie, a potem podejmowaç decyzje.
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10.16.2. Jakie cele kszta∏cenia trzeba realizowaç
w zakresie wychowania rodzinnego i obywatelskiego
(przynale˝noÊç do rodziny, miejsca zamieszkania i kraju)
oraz w zakresie wychowania do zgodnego wspó∏˝ycia
w Unii Europejskiej? TreÊci kszta∏cenia oraz
komentarze metodyczne5
Kszta∏towanie u dzieci poczucia przynale˝noÊci do swojej rodziny
oraz kszta∏towania elementarnej wiedzy o najbli˝szych6
Realizacj´ tego has∏a nale˝y skorelowaç z wychowaniem do dba∏oÊci
o bezpieczeƒstwo w∏asne i innych. Trzeba by∏o wówczas zadbaç o to, aby
ka˝de dziecko potrafi∏o wyraênie podaç swoje imi´, nazwisko i dok∏adny adres. Bazujàc na tym, trzeba rozszerzaç dzieci´cà wiedz´ o Êrodowisku rodzinnym:
– rodzice: jakie sà ich imiona i czy noszà to samo nazwisko, ile majà lat,
czym si´ zajmujà i gdzie pracujà (na przyk∏ad Mama zajmuje si´ domem, a wi´c
pracuje w domu. Tata piecze chleb i pracuje w piekarni). Przedszkolaki muszà
tak˝e wiedzieç, ˝e sà dzieci, które wychowujà si´ w ró˝nych rodzinach: majà tylko jednego rodzica, wychowujà si´ u dziadków itp. Majà to rozumieç
i nie zawstydzaç takich dzieci;
– rodzeƒstwo: jakie sà ich imiona, kto jest starszy, a kto m∏odszy, czy chodzà do szko∏y (do której klasy), czy ju˝ pracujà i czym si´ tam zajmujà;
– dziadkowie: jakie sà ich imiona i nazwiska, gdzie mieszkajà, sà starsi
od rodziców, którzy dziadkowie sà rodzicami mamy, a którzy taty.
W realizacji tego has∏a pomaga organizacja uroczystoÊci typu: Dzieƒ Matki, Dzieƒ Ojca, Dzieƒ Babci i Dziadka. Dzieci zapraszajà swoich najbli˝szych,
przedstawiajà ich i opowiadajà, czym si´ zajmujà i gdzie pracujà. Realizujàc to
has∏o, trzeba tak˝e skorzystaç z literatury dzieci´cej, zw∏aszcza tej, która pokazuje, ˝e przynale˝noÊç do rodziny zapewnia poczucie bezpieczeƒstwa i zaspokaja potrzeb´ mi∏oÊci.

TreÊci kszta∏cenia wyró˝niono pogrubionà czcionkà, a komentarze metodyczne – zielonym
paskiem.
6
W realizacji tego has∏a pomo˝e scenariusz: Wiem, jak wyglàdam i jak si´ nazywam, a tak˝e gdzie
mieszkam. Chc´ wiedzieç du˝o o swoich bliskich: znam ich imiona i wiem, czym si´ zajmujà, w cytowanej wczeÊniej publikacji: Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków...,
s. 90–93.
5
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Kszta∏towanie powinnoÊci dzieci wobec najbli˝szych w domu
i w przedszkolu
Dzieci stosunkowo dobrze orientujà si´, jakie obowiàzki majà wobec nich
doroÊli. Gorzej ze zrozumieniem powinnoÊci dziecka wobec najbli˝szych.
Przyczynà sà b∏´dy wychowawcze doros∏ych: Dziecku si´ wszystko nale˝y,
Jeszcze si´ napracuje, jak doroÊnie, On jest taki malutki i nie mo˝e tego sam zrobiç itd. W przedszkolu trzeba staraç si´ zrównowa˝yç t´ niedobrà tendencj´
wychowawczà.
Musi to przebiegaç w dwóch kierunkach: wp∏ywanie na zmian´ ÊwiadomoÊci wychowawczej rodziców oraz uÊwiadamianie dzieciom, jakie sà ich
powinnoÊci i jak przyjemne jest mi∏e zwracanie si´ do innych i pochwa∏a
za niesienie pomocy. Oto kilka propozycji:
– rodzice. Na spotkaniach z nimi trzeba rozmawiaç o tym, jak wa˝ne jest,
aby dziecko w domu: a) mia∏o sta∏e obowiàzki, b) respektowa∏o ustalony porzàdek dnia, c) mi∏o zwraca∏o si´ do rodzeƒstwa i doros∏ych, d) by∏o us∏u˝ne
wobec ka˝dego, kto potrzebuje pomocy. Radz´ wyjaÊniç rodzicom, ˝e dziecku trzeba podpowiedzieç, co ma zrobiç (potem samo si´ domyÊli), i nie zapomnieç pochwaliç, gdy spe∏ni oczekiwania, a na koniec podkreÊliç, jakie to
by∏o wa˝ne;
– dzieci. W przedszkolu znajà swoje obowiàzki – tak ma byç – warto jednak
zwróciç uwag´ na to, aby dzieci pomaga∏y sobie wzajemnie. W kszta∏towaniu
dzieci´cych powinnoÊci wobec najbli˝szych pomo˝e literatura dzieci´ca (baÊnie
i opowiadania) i fabu∏a przedstawieƒ teatralnych, a potem màdra rozmowa.
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Kszta∏towanie intuicyjnego rozeznania w tym, jak ró˝na bywa sytuacja ekonomiczna rodzin: sà rodziny bogatsze i biedniejsze. Dzieci
majà zrozumieç, ˝e sà granice finansowe, których rodzice przekroczyç nie mogà7
Problem ten jest pomijany w wychowaniu przedszkolnym. Rodzice tak˝e
rzadko rozmawiajà z dzieçmi o sytuacji finansowej rodziny. Dlatego starsze
przedszkolaki nie rozumiejà, ˝e pieniàdze dostaje si´ za prac´, ˝e nie mo˝na wydaç wi´cej, ni˝ si´ posiada, ˝e po˝yczone pieniàdze trzeba oddaç, ˝e
trzeba p∏aciç za jedzenie, za mieszkanie, za telewizj´, za Êwiat∏o itd. Nie wiedzàc o tym, dzieci wymuszajà kupowanie niekoniecznie potrzebnych przedmiotów. Gdy rodzice próbujà t∏umaczyç: Nie mog´ kupiç, bo nie mam pieni´-
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Warto zapoznaç si´ z publikacjà M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badaƒ nad rozumieniem wartoÊci pieniàdza i obliczeniami pieni´˝nymi, Wydawnictwo APS, Warszawa 2004.
7
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dzy, dzieci nie s∏uchajà, tylko z∏oszczà si´, krzyczà i p∏aczà. Z tych powodów
trzeba zorganizowaç dzieciom:
– dla zrozumienia sensu wymiany w sytuacji kupna i sprzeda˝y zabaw´
Âwi´to pluszowego misia8 (tak˝e w wariancie bez banku – ka˝de dziecko otrzymuje tyle samo pieni´dzy – fasolek – za które mo˝e kupiç prezenty dla swojego misia, musi jednak tak kupowaç, ˝eby pieni´dzy wystarczy∏o, bo przecie˝
nie dostanie dodatkowych) oraz zabawy Âwi´to lalek i pajacyków9, Kupujemy i budujemy10 itp.;
– dla zrozumienia tego, ˝e za prac´ mo˝na otrzymaç wynagrodzenie
– kiermasze, na których dzieci mogà sprzedawaç swoje wytwory: Êwiàteczne pocztówki, pisanki, stroiki, zak∏adki do ksià˝ek, obrazki itp.;
– dla przybli˝enia sensu gospodarowania pieni´dzmi – rozmow´ o tym,
na co warto wydaç pieniàdze zgromadzone w czasie kiermaszu Mamy tyle
pieni´dzy – mo˝na je wydaç na to, na to, na to..., a potem zrealizowaç postanowienia; a tak˝e
– dla uÊwiadomienia, ile warte sà przedmioty (kurtka, buty, r´kawiczki),
trzeba rozmawiaç z dzieçmi, ˝e sà to rzeczy drogie i doros∏ych nie staç na ciàg∏e kupowanie, trzeba wi´c o nie dbaç11. Niebywale wa˝ne jest tak˝e to, aby
nauczyciel zrobi∏ wszystko, ˝eby dzieci z zamo˝nych domów nie demonstrowa∏y bogactwa, budzàc zazdroÊç i zawstydzajàc innych.
Uwaga! Warto wyjaÊniç rodzicom, jak wa˝ne jest wprowadzanie dzieci
w t´ tematyk´, a tak˝e rozmowa o roli kieszonkowego w kszta∏towaniu
u dzieci rozumienia wartoÊci nabywczej pieniàdza i mo˝liwoÊci gospodarowania pieni´dzmi.

Scenariusz: Wiem, w jaki sposób kupuje si´ ró˝ne rzeczy. Zabawa Âwi´to pluszowego misia, w:
E. Gruszczyk-Kolczyƒska, E. Zieliƒska, Dzieci´ca matematyka. Metodyka i scenariusze zaj´ç...,
s. 91–94. Zaj´cia sà zaplanowane z myÊlà o szeÊciolatkach. Je˝eli zmniejszy si´ liczb´ pieni´dzy (fasolek) nale˝nych za prezenty, zabawa zostanie dostosowana do mo˝liwoÊci dzieci m∏odszych.
9
Scenariusz: Potrafi´ wymieniaç: jeden do jednego w sytuacji kupna i sprzeda˝y. Zabawa: „Âwi´to lalek i pajacyków”, w: Wspomaganie rozwoju umys∏owego czterolatków i pi´ciolatków..., s. 228–230.
10
Tam˝e, s. 230–232, scenariusz: Ucz´ si´ wymieniaç: jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden
do pi´ciu. Zabawa: „Kupujemy i budujemy”.
11
Problemy te by∏y obszerniej wyjaÊnione wczeÊniej, w obszarze Wychowanie do dba∏oÊci o bezpieczeƒstwo w∏asne oraz innych.
8

281

Rozdzia∏ 10.16. W y c h o w a n i e r o d z i n n e , o b y w a t e l s k i e i p a t r i o t y c z n e s t a r s z y c h p r z e d s z k o l a k ó w . . .

Poznanie miejscowoÊci, w której dzieci mieszkajà: jej nazwa, wa˝niejsze instytucje. Funkcje spo∏eczne pe∏nione przez obywateli: policjant,
stra˝ak, lekarz, weterynarz, listonosz itd.
Ten zakres wychowania obywatelskiego jest powszechnie realizowany
w przedszkolach. Nie trzeba tego zmieniaç i nadal nale˝y organizowaç dzieciom:
– wycieczki na poczt´, do przychodni lekarskiej i do wa˝niejszych urz´dów;
– spotkania z wa˝nymi osobami, które opowiedzà o swojej pracy i obowiàzkach.
Ponadto pi´ciolatki mogà tak˝e przy pomocy doros∏ych (rodzice, nauczyciel) zbudowaç makiet´ miejscowoÊci, w której mieszkajà. Potem poka˝à jà
m∏odszym dzieciom i wyjaÊnià, co i gdzie si´ znajduje.

1

2

3

4

Rozwijanie poczucia dumy z przynale˝noÊci do lokalnej spo∏ecznoÊci.
Udzia∏ w wa˝niejszych uroczystoÊciach
To has∏o jest kontynuacjà poprzedniego: najpierw dzieci poznajà to, co
jest godne uwagi w ich miejscowoÊci, potem uczestniczà w wydarzeniach
wyznaczonych obyczajami i tradycjà. Dzieci poznajà tak˝e herb miejscowoÊci, w której mieszkajà, oraz stroje ludowe typowe dla regionu zamieszkania. Osobisty udzia∏ w uroczystoÊciach lokalnych ma korzystny wp∏yw
na poczucie przynale˝noÊci. Podobnà rol´ odgrywajà spacery i wycieczki,
w trakcie których dzieci dostrzegajà pi´kno okolicy. W tym celu mo˝na tak˝e zorganizowaç (przy pomocy doros∏ych) wystaw´ fotograficznà Nasza
miejscowoÊç.

5

6

7

8

9

Kszta∏towanie Êwiadomej przynale˝noÊci do narodu i kraju. Dzieci
powinny wiedzieç, ˝e: sà Polakami, mieszkajà w Polsce, Polska jest
w Europie. Zapoznanie z najwa˝niejszymi symbolami narodowymi:
hymnem, god∏em i flagà paƒstwa polskiego. Zapoznanie z hymnem
i flagà Unii Europejskiej
Wa˝ne jest przekazywanie takich wiadomoÊci: stolica Polski to Warszawa,
najwi´ksza rzeka Polski to Wis∏a, nasze morze to Ba∏tyk, a nasze góry to
cz´Êç Karpat i Sudety itd. Ma temu towarzyszyç poznawanie najwa˝niejszych
symboli: flagi paƒstwowej, god∏a Polski, hymnu narodowego. Trzeba tak˝e
uÊwiadomiç dzieciom wag´ tych symboli i obowiàzek ich szanowania. Pomaga w tym organizowanie uroczystoÊci z okazji Êwiàt narodowych – dzieci majà w nich uczestniczyç, aby nauczyç si´ wspólnego prze˝ywania, odczuwania
podnios∏ej atmosfery i dumy, ˝e sà obywatelami Polski.
Potem nale˝y zajàç si´ kszta∏towaniem przynale˝noÊci do Unii Europejskiej. Nie szkodzi, ˝e starsze przedszkolaki nie znajà jeszcze mapy i nie po-
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11

12

13

14
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16
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trafià nadaç s∏owu „Europa” w∏aÊciwego sensu. Stanie si´ to w szkole, na lekcjach historii i geografii. Na poziomie wychowania przedszkolnego chodzi
o intuicyjne rozumienie Unii Europejskiej jako wspólnoty narodów i paƒstw,
aby ∏atwiej by∏o pomagaç sobie nawzajem. Pomoc t´ dzieci majà rozumieç
konkretnie – gdy w jednym kraju jest powódê, inne kraje spieszà z pomocà,
gdy gdzieÊ jest kl´ska suszy, tak˝e potrzebna jest pomoc itp.
Przygotowanie dzieci do zgodnego wspó∏˝ycia w jednoczàcej si´ Europie: kszta∏towanie tolerancji w stosunku do osób innych narodowoÊci, ró˝niàcych si´ wyglàdem i wyznajàcych inne religie
Jest to wa˝na, a zarazem trudna kwestia, poniewa˝ nie sposób dyskutowaç z poglàdami rodziców i dlatego niektóre dzieci b´dà w sytuacji konfliktowej: co innego us∏yszà w domu, co innego w przedszkolu. Na dodatek nie
ma zbyt wielu wzorców metodycznych przydatnych do realizacji tego has∏a.
Kszta∏towanie tolerancji trzeba zaczàç od rozszerzania dzieci´cej wiedzy
o dobrych stronach ˝ycia dzieci i doros∏ych z grup spo∏ecznych, o których
cz´sto êle si´ mówi w miejscowoÊci, gdzie jest przedszkole. Mo˝e to dotyczyç Cyganów i ˚ydów, Rosjan, Ukraiƒców, Niemców itp. ˚eby to choç troch´ zmieniç, trzeba zaprosiç do przedszkola doros∏ych, którzy zechcà wyg∏osiç wiersz, zaÊpiewaç piosenk´ w swoim ojczystym j´zyku, opowiedzieç
o swoich obyczajach, o tym, w co bawià si´ ich dzieci itp. Wa˝ne sà fotografie – pomogà one dzieciom zobaczyç podobieƒstwa mi´dzy tym, co je otacza, i tym, co widzà na fotografii. Mo˝na te˝ nauczyç dzieci kilku s∏ów w danym j´zyku (dzieƒ dobry, dzi´kuj´, lubi´ ci´ itp.).
Do kszta∏towania tolerancji wyznaniowej dobrà okazjà sà Êwi´ta i ró˝ne
sposoby ich obchodzenia. Dla unikni´cia k∏opotliwych sytuacji potrzebne jest
rozeznanie – jakiego wyznania sà dzieci w grupie przedszkolnej. Potem trzeba koniecznie spytaç rodziców dzieci z mniejszoÊci wyznaniowej, czy ˝yczà
sobie i czy zechcà opowiedzieç, jak w ich domu sà obchodzone Êwi´ta. Je˝eli si´ zgodzà, zapewne przyniosà ze sobà ró˝ne akcesoria Êwiàteczne, poka˝à je dzieciom i opowiedzà o Êwi´tach. W ramach dzia∏alnoÊci plastycznej
dzieci mogà wykonaç dekoracj´ z okazji takich Êwiàt12.

J. Matthews w ksià˝ce Kiermasz pomys∏ów. Scenariusze lekcji i zaj´ç dla nauczycieli i rodziców
(Matematyka, klasy 0-III), WSiP, Warszawa 1992 umieÊci∏a rozdzia∏ Âwi´ta i obyczaje (s. 40–49),
w którym podaje sposoby przybli˝ania dzieciom ró˝nych Êwiàt przez dzia∏alnoÊç plastycznà, niektóre formy edukacji matematycznej. Co prawda, znajdujàce si´ w tym rozdziale pomys∏y metodyczne uwzgl´dniajà Êwi´ta i obyczaje obchodzone na Wyspach, lecz tak˝e uwzgl´dniajà Êwi´ta
obchodzone w naszym kraju.
12
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Je˝eli dzieci b´dà chcia∏y dowiedzieç si´ czegoÊ wi´cej o tym, jak ˝yjà ich
rówieÊnicy w innych krajach, mo˝na wspólnie: a) obejrzeç foldery oraz ilustrowane przewodniki turystyczne, b) napisaç list, na przyk∏ad do Ambasady
Niemieckiej, z proÊbà o informacje, jak ˝yjà dzieci w Niemczech, c) nawiàzaç
wspó∏prac´ z przedszkolem przez, na przyk∏ad Ambasad´ Litwy, a potem korespondowaç z zaprzyjaênionym przedszkolem itd.

1

2

Budzenie u dzieci dumy z faktu bycia Polakami i mieszkania w tak
pi´knym kraju, jakim jest Polska
Jest wiele sprawdzonych sposobów budzenia u dzieci dumy narodowej,
na przyk∏ad:
– w∏àczenie dzieci w organizowanie uroczystoÊci z okazji Êwiàt narodowych:
nauka wierszy patriotycznych, przygotowanie dekoracji, wywieszanie flagi itd.,
zadbanie o staranne obchodzenie takich uroczystoÊci;
– wspólne oglàdanie fragmentów z olimpiad, aby dzieci dostrzeg∏y wzruszenie i dum´ naszych sportowców stojàcych na podium, gdy s∏yszà hymn narodowy;
– oglàdanie filmów ukazujàcych pi´kno naszego kraju od morza do Tatr
i rozmawianie z dzieçmi o tym, jak pi´kna jest nasza ojczyzna;
– zorganizowanie Êwi´ta god∏a i flagi narodowej w przedszkolu – dzieci
majà okazj´ do lepszego poznania tych symboli, ich historii, a tak˝e do nauki
hymnu.
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10.16.3. Co starszy przedszkolak powinien wiedzieç o swojej
przynale˝noÊci do rodziny, miejsca zamieszkania i kraju
rodzinnego oraz Unii Europejskiej?
Po zrealizowaniu tego obszaru wychowania przedszkolnego wszystkie starsze
przedszkolaki muszà umieç wyraênie przedstawiç si´ z imienia i nazwiska, a tak˝e podaç dok∏adny adres zamieszkania. Pi´ciolatki majà mieç elementarnà wiedz´
o swojej rodzinie: znaç imiona i nazwiska najbli˝szych oraz ich wiek, a tak˝e wiedzieç, gdzie pracujà i czym si´ zajmujà, natomiast czterolatki majà si´ w tym
orientowaç.
Co do powinnoÊci dzieci wobec najbli˝szych – jest to wa˝ne i jednoczeÊnie
trudne, bo zale˝y tak˝e od wychowania w domach rodzinnych. Na terenie
przedszkola wszystkie dzieci majà mi∏o zwracaç si´ do innych, byç uczynne
i spieszyç z pomocà, gdy zajdzie taka potrzeba. Takie zachowania trzeba traktowaç jako norm´ wychowawczà. Podobnie jest w zakresie rozeznania dzieci
w tym, ˝e sà rodziny bogatsze i biedniejsze, a tak˝e ˝e nie nale˝y obnosiç si´
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z bogactwem i dokuczaç dzieciom, które wychowujà si´ w trudniejszych warunkach. To tak˝e nale˝y do elementarnych zadaƒ wychowawczych.
Wszystkie starsze przedszkolaki majà wiedzieç, jak nazywa si´ miejscowoÊç,
w której mieszkajà, czy jest to miasto, czy wieÊ. Pi´ciolatki majà tak˝e wiedzieç,
jakie sà tam wa˝niejsze instytucje i orientowaç si´ w funkcjach spo∏ecznych pe∏nionych przez wa˝ne osoby: policjant, stra˝ak, lekarz, weterynarz, listonosz itp.
Wszystkie przedszkolaki majà wiedzieç, ˝e sà Polakami, ˝e mieszkajà w Polsce,
˝e stolicà Polski jest Warszawa, a tak˝e rozpoznawaç god∏o i flag´ paƒstwowà. Natomiast pi´ciolatki majà znaç tak˝e inne wa˝niejsze symbole: hymn polski oraz
hymn i flag´ Unii Europejskiej, a ponadto wymieniç siedzib´ Unii Europejskiej.
Kwestià wa˝nà, ale trudnà do uj´cia w kategoriach wymiernych efektów wychowawczych, jest dzieci´ca tolerancja w stosunku do osób innych narodowoÊci, ró˝niàcych si´ wyglàdem lub wyznajàcych inne religie. Wychowanie przedszkolne to tylko cz´Êç wp∏ywów wychowawczych. W kszta∏towaniu dzieci´cych
postaw du˝e znaczenie ma Êrodowisko rodzinne. Nale˝y wi´c mieç nadziej´, ˝e
starania dotyczàce kszta∏towania wi´kszej tolerancji nie pójdà na marne.
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Wykaz publikacji, które sà cytowane...

11. Wykaz publikacji, które sà cytowane
i mogà byç pomocne w dzia∏alnoÊci
pedagogicznej przedszkola
Achajska E., Uczymy poprawnej wymowy. Metodyka post´powania ortofonicznego z dzieçmi przedszkolnymi, WSiP, Warszawa 1993.
Affolter F., Spostrzeganie, rzeczywistoÊç, j´zyk, WSiP, Warszawa 1997.
Anderson J.R., Uczenie si´ i pami´ç. Integracja zagadnieƒ, WSiP, Warszawa 1998.
Antos D., Demel G., Styczek I., Jak usuwaç seplenienie i inne wady wymowy,
WSiP, Warszawa 1978.
Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia spo∏eczna. Serce i umys∏, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznaƒ 1997.
Awgulowa J., Dziecko widzem i aktorem. Inscenizacje, WSiP, Warszawa 1979.
Bartkowiak Z., Higiena zabaw, zaj´ç i ˝ywienia w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1978.
Bia∏o∏´cka H., Dunin-Wàsowicz M., Pomoce graficzne w wychowaniu przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1982.
Bieleƒ B., Rozwój myÊlenia dzieci 6-7-letnich, WSiP, Warszawa 1983.
Bogdanowicz M., Lewor´cznoÊç u dzieci, WSiP, Warszawa 1992.
Bogdanowicz M., Dziecko ryzyka dysleksji – co to takiego? „Scholasticus”
1993, nr 2.
Bogdanowicz M., Diagnoza ryzyka dysleksji za pomocà Skali SRD, w:
„Scholasticus” 1995, nr 3.
Bogdanowicz M., Specyficzne trudnoÊci w czytaniu i pisaniu – dysleksja rozwojowa, w: Logopedia, red. T. Ga∏kowski i G. Jastrz´bowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.
Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Wydawnictwo
Harmonia, Gdaƒsk 2002.
Brejnak W., Zab∏ocki K.J., Dysleksja w teorii i praktyce, Wydawnictwo
Warszawskiego Oddzia∏u PTD, Oddzia∏ terenowy nr 1, Warszawa 1999.
Brucken H., Gry i zabawy... kiedy dziecko jest chore, Wydawnictwo MARBA
CROWN LTD., Warszawa 1990.
Bruner J.S., Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa 1978.
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Brzeziƒska A., Problemy elementarnej nauki czytania i przygotowania do pisania
na poziomie wychowania przedszkolnego, w: A. Brzeziƒska, M. Burtowy, Psycho-pedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej. Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wychowania przedszkolnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznaƒ 1985, cz. 3.
Brzeziƒska A., Burtowy M., Psycho-pedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej. Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wychowania przedszkolnego,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznaƒ 1985, cz. 3.
Byrne R., Pomówmy o zacinaniu, PZWL, Warszawa 1989.
Cackowska M., Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych, WSiP, Warszawa 1984.
Carr J., Pomóc dziecku upoÊledzonemu, PZWL, Warszawa 1984.
Csanyi Y., S∏uchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narzàdem s∏uchu, WSiP, Warszawa 1994.
Cybulska J., Dudziƒska I., Lipina S., Lipska E., Inscenizowanie zabaw na podstawie literatury dzieci´cej, WSiP, Warszawa 1972.
Cybulska-Piskorek J., TwórczoÊç plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym,
WSiP, Warszawa 1976.
Czaplewska E., Rozwój kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej u dzieci
od lat 3 do 8. Zakres ró˝nic indywidualnych, niepublikowana rozprawa doktorska, Wy˝sza Szko∏a Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 1998.
Czerwiƒska E., Naro˝nik M., Naturalna nauka j´zyka, w: Przewodnik
metodyczny dla nauczycieli „S∏oneczna Biblioteka”, WSiP, Warszawa 1997.
Danel-Bobrzyk H., Zagadnienie pedagogiki muzycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Âlàskiego, Katowice 1993.
Debesse M., TwórczoÊç artystyczna dziecka a twórczoÊç artysty, w: Wychowanie przez sztuk´, red. I. Wojnar, PZWS, Warszawa 1965.
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