
 

Jak wspierać dziecko w rozwoju samodzielności? 

 

      Mały przedszkolak stale słyszy: „Zostaw, bo wylejesz”, „nie dotykaj, bo stłuczesz”, „daj, ja to zrobię 

lepiej/szybciej/dokładniej”. Czy ciągle pomagając dzieciom lub wyręczając je w różnych sprawach, 

spowodujemy, że staną się samodzielne? Niestety nie! Kierując do dzieci wyżej przytoczone albo podobne 

komunikaty, nie pozwalamy im się uczyć, a usłyszane przez nie słowa blokują ich działanie i zaniżają wiarę 

w siebie. Jak zatem wspierać dziecko w drodze ku samodzielności? 

 

Samodzielność jest potrzebą rozwojową każdego dziecka. Poprzez podejmowanie prób i gromadzenie 

doświadczeń, stopniowo opanowuje ono niezbędne w życiu umiejętności, rozwija swoje możliwości, 

poznaje własną odrębność i kształtuje tożsamość. Już około pierwszego roku życia możemy 

zaobserwować próby dążenia do samodzielności, kiedy to mały człowiek stara się pokonywać pierwsze 

trudności związane z nauką chodzenia. W dalszym etapie, potrzeba samodzielnego działania jest jeszcze 

silniejsza – wyraża się w tzw. buncie dwulatka, który dobitnie sygnalizuje „Ja sam/sama”, choć nie zawsze 

jego chęć działania jest adekwatna do możliwości. I tu pojawia się niezwykle ważna rola otoczenia, które 

samodzielność dziecka może rozwijać lub ograniczać, a nawet tłumić. 

 

Dlaczego nie pozwalamy dzieciom na samodzielność? 
Powodów, dla których rodzice hamują u dziecka naturalną potrzebę rozwoju i bycia samowystarczalnym, 

jest wiele, np.: 

• strach, że zrobi sobie krzywdę (lub coś zepsuje), 

• pewność, że zrobimy coś szybciej i lepiej (szczególnie, gdy nam się śpieszy, a tak jest prawie zawsze), 

• przekonanie, że jest jeszcze małe i nie musi nic robić („jeszcze się w życiu napracuje”), 

• obawa, że jak mu się nie uda, to będzie mu smutno z tego powodu, będzie płakało (a jako rodzice 

„mamy za zadanie oszczędzić dzieciom przeżywania porażek”). 

 

Nadmiernie troskliwi dorośli pragną uchronić swoje dzieci przed wszelkimi trudnymi sytuacjami i 

negatywnymi emocjami. Stąd bierze się skłonność do wyręczania przedszkolaków. Najpierw dotyczy to 

czynności samoobsługowych (dopinanie samodzielnie zapiętych kurtek, poprawianie czapek, zakładanie 

butów itp., później rzecz podobnie ma się w przypadku samodzielnego poszukiwania rozwiązania własnych 

problemów. Rodzice często biorą sprawy dzieci w swoje ręce i np. dzwonią do rodziców koleżanek, żeby 

wyjaśnić rówieśnicze konflikty. Take zachowanie nie sprzyja rozwojowi dzieci i nie pozwala im 

dorosnąć. 

 

Zgoda na samodzielność 
Myśląc o samodzielności, najczęściej zależy nam na tzw. „samodzielności obowiązkowej”, tj. samoobsługa, 

sprzątanie, wykonywanie poleceń dorosłych. To oczywiście jest również istotne. Jednak, z 

perspektywy małego dziecka bycie samodzielnym to przede wszystkim zdobywanie nowych 

umiejętności. Jeżeli nauczy się sprzątać, zapamięta, gdzie jakie zabawki stoją, to nie zawsze ochoczo to 

robi, ponieważ już to umie. Działanie to jest dla niego mało atrakcyjne, zatem szuka innych, nowych 

doświadczeń. Nauczenie się, że każdy ma obowiązki i nie zawsze je lubi, ale musi je wykonać to długi 

proces. Wywiązywanie się z codziennych powinności to kwestia dyscypliny, najpierw tej zewnętrznej by 

później się uwewnętrznić, czyli stać się rutynowym zachowaniem. Dlatego w domu dzieci często uciekają 

od tych zobowiązań, ale już w przedszkolu, u cioci, na wyjeździe pochwalą się, że są w tym zakresie 

samodzielne. Nowe miejsce, inne okoliczności motywują do działania. 

 

Wspieranie w rozwoju samodzielności od najmłodszych lat 
Wszystko, co przedszkolak wykona własnymi rękami, do czego dojdzie własną myślą, co przeżyje –buduje 

jego umiejętności, wiedzę o sobie i innych oraz o świecie. Dziecko, poznając efekty własnej działalności, 

jest konfrontowane ze swoimi możliwościami. Czerpie również ze swojego działania satysfakcję i buduje 

poczucie sprawczości. 

 

Pozwólmy dziecku na samodzielne znajdowanie rozwiązania jego problemów. Możemy zaproponować 

mu zabawę pt. „Co byś zrobił, gdyby”. Może być ona przeprowadzona zarówno w domu, jak i w 



przedszkolu/szkole. Rodzic, czy wychowawca zadaje dziecku pytania związane z codziennym życiem – 

adekwatne do poziomu i wieku dziecka. Pytanie rozpoczynamy od słów: „Co byś zrobił, gdyby..” Dziecko 

ma możliwość zastanowienia się nad dokończeniem tej myśli. Możemy zadawać pytania typu, „Co byś 

zrobił, gdyby ktoś zabrał Ci zabawkę”, „ …gdybyś nie mógł poradzić sobie z zadaniem”, „…gdybyś się 

skaleczył”, itp. W starszych grupach wiekowych możemy prosić dzieci o podawanie swoich propozycji 

kolejno i potem o wybór ich zdaniem najciekawszej. Ma to na celu pokazanie dzieciom, że ważne jest 

szukanie rozwiązania sytuacji problemowych i że każde z nich może być dobre. Ważne jest to, aby nie 

mówić od razu „Nie wiem”, „Nie umiem”, „Ty to zrób” itp.  

 

Dajmy dzieciom samodzielnie ustalić, jakie rozwiązania proponują. Niech mają poczucie, że o czymś 

same decydują. To umiejętność, która przydaje się przez całe życie. 

 

Troska o bezpieczeństwo jest konieczna, ale w granicach zdrowego rozsądku. 

Prawdziwa pomoc niesiona dziecku w procesie jego dorastania, powinna polegać na wzmacnianiu poczucia 

własnej wartości, wynikającego z sukcesów w samodzielnym działaniu. 

 

Naukę samodzielności można porównać 

do jazdy na rowerze – gdy nadejdzie stosowny czas, należy puścić kijek. 

 

Dlaczego nie pozwalamy dziecku na samodzielność? 
Ano dlatego, że pomiędzy ideą samodzielności, którą mamy w głowie, jest jeszcze ta „samodzielność”, 

na którą często dziecku po prostu nie pozwalamy. Często nie pozwalamy dziecku na samodzielność w imię 

tzw. miłości – bo jeszcze się w życiu napracuje. 

 

Tymczasem kochać dziecko, 

to pomóc mu żyć samodzielnie 

i nie uzależniać go od siebie. 
Kochać to wspierać jego samodzielność, 

po to, żeby pewnego dnia miało wewnętrzną siłę i odwagę by nas opuścić.  

Żeby miało zaufanie we własne siły i przekonanie,  

że sobie poradzi, że samodzielnie będzie potrafiło uporać się z wieloma problemami. 

  

  

SPOSOBY NA SAMODZIELNOŚĆ – RADY DLA RODZICÓW: 

 

 1. Pozwól dziecku dokonać wyboru. 
Zamiast krzyczeć „W tej chwili weź się za sprzątanie” tym razem powiedz „Potrzebuję pomocy 

w sprzątaniu. Wolisz odkurzać, zmywać podłogę czy wycierać kurze?” Najmniejszy wybór daje 

dziecku poczucie, że ono kontroluje swoje życie i ma na nie wpływ. Ono podejmuje własne decyzje. 

Kiedy jest się dorosłym trudno podejmować decyzje o wyborze pracy czy stylu życia, jeśli nie miało się 

do tej pory doświadczenia w wypowiadaniu własnych sądów. 

2. Nie spiesz się z dawaniem odpowiedzi. 
Nie dawaj dziecku natychmiastowej odpowiedzi na jego pytania. Jeśli usłyszysz na przykład pytanie „A 

dlaczego ptaki mają piórka?”, „A skąd się bierze deszcz?” możesz odpowiedzieć pytaniem 

na pytanie mówiąc „To ciekawe pytanie. A ty co o tym myślisz ?”. Bardzo często dziecko, mimo tego 

że zadaje pytanie, ma już swoją odpowiedź i dorosły ma mu jedynie to potwierdzić. Natychmiastowa, 

wyczerpująca odpowiedź dorosłego uniemożliwia dziecku samodzielne szukanie odpowiedzi. 

3. Okaż szacunek dla dziecięcych zmagań 
Możemy skrytykować dziecko, że rysuje niestarannie lub znów niedokładnie umyło zęby, a przecież 

to jest takie proste! Ale możemy też powiedzieć: „Rysowanie może być trudne. Często na początku 

nie wychodzi nam tak, jak byśmy chcieli. Czasem pomaga, gdy się zatemperuje kredki”. Widzisz różnicę? 

Rysowanie może być trudne. Dokładne mycie zębów może być trudne. Tak. Dla nas być może jest już 

proste, bo długo to ćwiczyliśmy, ale nasze dziecko się tego dopiero uczy. 
W takim komunikacie jest miejsce na zrozumienie zmagań dziecka, bo to czasem na początku po prostu 

nie wychodzi tak, jak byśmy chcieli. Dziecko ma prawo być zniechęcone i sfrustrowane. No 



i zobaczcie, rodzic nie daje tutaj żadnej złotej recepty. Nie mówi zatemperuj kredki, to na pewno Ci 

pomoże. Mówi o tym, że czasem pomaga, gdy się zatemperuje kredki. A to zmienia postać rzeczy. 

Dlaczego? Bo tutaj dajemy dziecku jedynie naszą propozycję i jesteśmy otwarci na to, że dziecko 

wymyśli swoje własne, być może jeszcze lepsze rozwiązanie. 

 

Rodzicu kochany! 

Zachęcamy Cię więc do przyjrzenia się sobie i sprawdzenia, czy nie blokują Cię jakieś lęki czy obawy, 

jeśli chodzi o wspieranie samodzielności Twego dziecka. 

Sprawdź, czy są one na pewno uzasadnione. Sprawdź dwa razy. 

A później zachęcamy Cię do tego, abyś pozwolił dziecku dokonać wyboru, nie spieszył się z dawaniem 

odpowiedzi oraz okazał szacunek dla dziecięcych zmagań. To dla Twego dziecka naprawdę bardzo 

ważne. 

 

Uczenie dziecka samodzielności 

jest czymś więcej niż tylko umiejętnością, 

która pozwala na samodzielną egzystencję. 

Daje poczucie wartości, wyższej samooceny, wiary we własne siły i możliwości, pozwala mieć marzenia 

i cele, do których nie boimy się dążyć. Bez samodzielności nie ma 

aktywnego i swojego życia. 

Pamiętaj, że postawa nadopiekuńcza 

blokuje rozwój samodzielności! 

 

 

 

DAJ SWOJEMU DZIECKU WYBÓR! 

TRZYMAMY ZA CIEBIE KCIUKI I WSPIERAMY! 

POWODZENIA! 

 
Materiały zebrano z różnych publikacji zamieszczonych na stronach internetowych o tym samym tytule. 

 

 

 
 


