
„JUŻ TO UMIEM”, CZYLI O SAMODZIELNOŚCI PRZEDSZKOLAKÓW 

 

Noworodek jest istotą całkowicie zależną od dorosłych. Bez pomocy opiekunów nie 

zdobędzie pożywienia, nie ubierze się, nie skorzysta z toalety, nie zorganizuje sobie czasu 

wolnego. Wraz z upływem czasu sytuacja dziecka zmienia się – uczy się siadać, raczkuje, 

chodzi. Pojawiają się pierwsze próby doświadczania świata poprzez chwytanie, gryzienie, 

manipulowanie przedmiotami. Z czasem dążenie do autonomii zwiększa się coraz bardziej, 

maluch coraz śmielej się porusza i coraz uważniej obserwuje świat dorosłych. Interesuje się 

codziennymi czynnościami wykonywanymi przez rodziców, próbuje je naśladować. Pojawia 

się pierwsze „ja sam/ja sama”, chociaż nierzadko tym słowom nie towarzyszą jeszcze 

umiejętności.   

Czym jest samodzielność i dlaczego jest  taka ważna? 

Samodzielność jest niezwykle istotną potrzebą rozwojową każdego z nas. Zdobywanie 

doświadczeń i rozwijanie umiejętności buduje u człowieka obraz siebie jako osoby 

kompetentnej, sprawczej, zaradnej.  Wbrew pozorom nie mówimy tylko o umiejętnościach 

praktycznych, takich jak jedzenie, ubieranie się, załatwianie czynności fizjologicznych, 

sprzątanie. Samodzielność to też umiejętność organizowania sobie wolnego czasu  

(w przypadku dzieci – zabawy), decydowanie o sobie i ponoszenie konsekwencji tych 

wyborów, mierzenie się z trudnościami, umiejętność współpracy z innymi. Wyręczanie  

w codziennych czynnościach, nadmierne ingerowanie w dziecięce zabawy czy chronienie przed 

porażką kształtują w dzieciach poczucie zależności od innych,  bezradności i bierności  

w nowych i trudnych sytuacjach. Szczególnie ważne jest wspieranie samodzielności przyszłych 

i początkujących przedszkolaków, które wraz z rozpoczęciem przygody w placówce zmierzą 

się z nowymi wymaganiami w zupełnie nowym miejscu.  

Jak wspierać dziecko w samodzielności?  

Rodzicu! Poniżej kilka wskazówek: 

1. Sprawdź, jak jest teraz. Spróbuj przyjrzeć się dziecku w różnych sytuacjach 

wymagających samodzielności. Stań w drzwiach łazienki czy przedpokoju i obserwuj, 

jak radzi sobie z daną czynnością. Powstrzymaj się od ingerowania: podpowiadania, 

wyprzedzania ruchów dziecka, wyręczania. Zaobserwuj, czy poradzi sobie samo od 

początku do końca bez komunikatów słownych typu: „podwiń rękawy”, „pamiętaj  



o mydle” itd. Dzięki temu dowiesz się, co maluch już umie, a nad czym trzeba 

popracować, o których etapach czynności zapomina, a które już opanował. 

2. Ustal priorytety. Wybierz czynność/umiejętność, nad którą chcesz pracować najpierw. 

Nie wymagaj od razu zmian na wszystkich płaszczyznach. 

3. Daj sobie czas. Przygotuj się na to, że wykonywanie czynności przez dziecko trwa 

dłużej niż wtedy, gdy jest wyręczane. Zaplanuj sobie odpowiednią ilość czasu i bądź 

cierpliwy.  

4. Wyeliminuj zbędne bodźce. Wyłącz telewizor, wynieś z łazienki czy przedpokoju 

atrakcyjne zabawki mogące odwracać uwagę. Ułatwi to dziecku skupienie się na 

aktualnej czynności. 

5. Ucz stopniowo. Wybrałeś czynność? Podziel ją na etapy i ucz ich po kolei, stopniowo 

wycofując wsparcie. Przykładowo, mycie rąk to: podwinięcie rękawów, odkręcenie 

wody, zmoczenie rąk, nabranie mydła, namydlenie, spłukanie, zakręcenie kranu, 

wytarcie rąk. Dużo, prawda? To do dzieła! Jeśli już wiesz, do którego etapu dziecko 

radzi sobie samo, pozostawaj w pobliżu i w razie potrzeby wesprzyj dziecko fizycznie, 

kierując od tyłu jego rękami. Unikaj zagadywania, przypominania słownego – do 

werbalnych komunikatów najłatwiej się przyzwyczaić i najtrudniej je wycofać. 

6. Określ wymagania i zasady. Obawiasz się, że dziecko spróbuje mydła czy połknie za 

dużo pasty? Bądź w pobliżu, jasno poinformuj, czego oczekujesz, a czego absolutnie 

nie wolno dziecku robić.  

7. Doceniaj wysiłek. Efekty są ważne, ale nauka samodzielności to dla kilkulatka bardzo 

ciężka praca. Nie skupiaj się tylko na celu, zwracaj uwagę dziecka na to, jakie było 

wytrwałe i dzielne podczas całego procesu, w razie niepowodzeń zachęcaj do kolejnych 

prób. Nie oczekuj idealnych efektów. Nie porównuj do innych dzieci (rodzeństwa, 

sąsiadów, kolegów z grupy). Nie zawstydzaj. Każdy ma własne tempo, ważne, że się 

stara.  

8. Daj wybór. Pozwól dziecku decydować o drobnych rzeczach (jaki kolor bluzki, który 

kubek z piciem itd.). Dzięki temu poczuje, że jest ważne i ma wpływ na to, co się dzieje 

wokół niego.  

9. Znajdź sprzymierzeńców. Babcia? Pani z przedszkola? Ustalcie wspólną strategię. 

Niech każdy, kto się opiekuje dzieckiem stawia mu te same wymagania. Ułatwi to 

dziecku nabywanie nowych umiejętności. 

10. Bądź konsekwentny. Jeżeli w nauce samodzielności nie ma regularności - jednego dnia 

wyręczasz dziecko, a innego stawiasz wymagania - maluch uczy się, że wystarczy 



trochę pomarudzić i uzyska pomoc. Pamiętaj, że opanowanie nowych umiejętności to 

nie tylko kwestia chęci, ale też sprawności motorycznej, której osiągniecie jest efektem 

wielu ćwiczeń. 

11. Wykorzystuj codzienne sytuacje. Zainteresuj dziecko tym, co się dzieje w domu na 

co dzień: gotowaniem, podlewaniem kwiatów, wyjmowaniem i wywieszaniem 

prania… Dawaj dziecku zadania adekwatne do wieku i umiejętności – może nakryje do 

stołu lub spróbuje ugniatać ciasto? Pochwal je nawet, gdy efekty nie będą idealne – 

zachęcisz je do podejmowania nowych wyzwań w przyszłości i sprawisz, że poczuje 

się potrzebne i ważne. 

12. Zachęcaj do doświadczeń. Nowe miejsce? Nowa zabawa? Nowe znajomości? Pewnie, 

że tak! Nowe sytuacje rozwijają, dają szansę na sprawdzenie swoich umiejętności, 

pobudzają kreatywność. 

13. Daj przestrzeń. Niech  dziecko samo wymyśli, w co się teraz bawić albo jak sobie 

poradzić z konfliktem rówieśniczym. Obserwuj, nie ingeruj od razu, daj szansę na 

samodzielne rozwiązanie sytuacji.  

Powodzenia! 
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