SAMODZIELNO!" JAKO POTRZEBA
ROZWOJOWA
Samodzielno!" dziecka w wieku przedszkolnym przejawia si#
w trzech aspektach:
- samodzielno!ci praktycznej, czyli takiej która pozwala na
samodzielne poradzenie sobie z wyzwaniami porz$dkowymi
i samoobs%ugowymi,
- samodzielno!ci umys%owej, polegaj$cej na umiej#tno!ci
podejmowania decyzji i rozwi$zywania problemów podczas zabawy
i nauki,
- samodzielno!ci spo%ecznej, przejawiaj$cej si# w umiej#tno!ci
wspó%dzia%ania z rówie!nikami i opiekunami, porozumiewania si#
z nimi oraz brania odpowiedzialno!ci za podejmowane decyzje
spo%eczne.
Dlaczego warto wspiera# dzieci w rozwoju samodzielno$ci od
najwcze$niejszych lat?
Uczenie ma%ych dzieci czynno!ci samoobs%ugowych op%aca
si# stokrotnie i ma g%#boki sens, gdy& w du&ej mierze wp%ywa na
sukcesy w ich dalszej edukacji. Je&eli np. dziecko samo umyje
i wytrze r#ce, za%o&y kapcie czy zadba o porz$dek wokó% siebie,
doznaje przyjemno!ci ? ma poczucie, &e wykona%o co! po&ytecznego,
jest chwalone i odczuwa komfort wygody. Te wspania%e doznania s$
w dalszej kolejno!ci przenoszone na sytuacje zadaniowe, tak&e
w dziedzinie aktywno!ci intelektualnej. Przekonanie o mo&liwo!ciach
efektywnego dzia%ania pozwala dziecku odwa&nie wybiera" zadania
i wk%ada" wiele trudu w ich realizacj#, a tak&e konsekwentnie d$&y"
do postawionego sobie celu.
Z samodzielnego dziecka wyro$nie samodzielny doros%y!
Wszystko, co przedszkolak wykona w%asnymi r#kami, do czego
dojdzie w%asn$ my!l$, co prze&yje, buduje jego umiej#tno!ci, wiedz#
o sobie i innych oraz o !wiecie. Dziecko, poznaj$c efekty w%asnej
dzia%alno!ci, jest konfrontowane ze swoimi mo&liwo!ciami. Czerpie
równie& ze swojego dzia%ania satysfakcj# i buduje poczucie
sprawczo!ci. Z kolei dziecko wyr#czane w czynno!ciach
samoobs%ugowych jest nadmiernie uzale&nione od osób doros%ych

i w efekcie ma niskie poczucie w%asnej warto!ci oraz trudno!ci
z samodzielnym podejmowaniem innych dzia%a'. Ograniczenie
samodzielno!ci praktycznej przedszkolaka uwidacznia si# we
wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Nadmierne uzale&nienie
od doros%ych utrudnia dziecku dzia%anie w !wiecie zewn#trznym
i w konsekwencji hamuje odwag#, dociekliwo!" i ciekawo!"
poznawcz$. Sposób wykonywania czynno!ci samoobs%ugowych
i porz$dkowych przenosi si# na czynno!ci intelektualne. Analiza
dzieci#cych zachowa' wskazuje bowiem, &e:
- dzieci, które marudz$ i oci$gaj$ si# przy ka&dej czynno!ci
samoobs%ugowej, przenosz$ ten styl zachowania na sytuacje
zadaniowe typu dydaktycznego, np. zbyt wolno uk%adaj$ przedmioty
potrzebne do zaj#", zwlekaj$ z wykonywaniem polece' itp.,
- dzieci, które siej$ wokó% siebie ba%agan s$ zwykle równie
niestaranne w realizacji zada' typu intelektualnego, ci$gle czego!
szukaj$, przestawiaj$ i s$ tym tak poch%oni#te, &e trac$ z pola
widzenia sens zadania,
- dzieci, które przy wykonywaniu czynno!ci samoobs%ugowych
dopraszaj$ si# pomocy (chocia& przy niewielkim wysi%ku mog%yby
poradzi" sobie same) przenosz$ ten nawyk na sytuacje zadaniowe,
nadmiernie okazuj$c swoj$ bezradno!" i stale oczekuj$c pomocy
doros%ego.
Samodzielno$# w domu, w przedszkolu:
Dobry start w doros%e &ycie zale&y wy%$cznie od ludzi, którzy zajmuj$
si# wychowaniem dziecka na ró&nych etapach jego rozwoju.
Od postaw wychowawczych, jakie prezentuj$ rodzice i stosowanych
przez nich metod, zale&y najwi#cej. Wystarczy zapewni" warunki do
samodzielnego wykonywania zwyk%ych, codziennych czynno!ci,
zach#ca" i &yczliwie towarzyszy", aby móc wspiera" malucha, gdy
zajdzie taka potrzeba. Rodzice s$ znacz$cymi osobami w &yciu
dziecka, ich zainteresowanie i rado!" okazana z powodu cho"by
niezdarnie zawi$zanego szalika stanowi dla dziecka najlepsz$
motywacj#. Z kolei nadmierne chronienie przed trudno!ciami,
u%atwianie dzia%a' i podawanie gotowych rozwi$za' mo&e
spowodowa" ukszta%towanie si# u pociechy postawy wyuczonej
bierno!ci. Kolejnym etapem na drodze ku samodzielno!ci jest
przedszkole. Nauczycielki systematycznie, ka&dego dnia stwarzaj$
sytuacje sprzyjaj$ce usamodzielnianiu si# dzieci w zakresie

samoobs%ugi, jak i w obszarze samodzielnego my!lenia
i komunikowania si# z otoczeniem, rozwi$zywania problemów czy
budowania w%a!ciwej samooceny.
POMÓ& DZIECKU UWIERZY" W SIEBIE
Poczucia w%asnej warto!ci nie da si# odziedziczy". Dziecko buduje
je przez wiele lat, ale my, mo&emy mu w tym bardzo pomóc.
Po pierwsze, akceptacja:
W naszej kulturze zwyk%o si# (le my!le" i mówi" o akceptowaniu
samego siebie. Z jednej strony wiemy, &e nale&y „mi%owa" siebie
samego”, z drugiej jednak uwa&amy, &e ten, kto siebie lubi, to sobek
i egoista. Powstrzymujemy si# wi#c przed chwaleniem dzieci
i niech#tnie s%uchamy, kiedy one siebie chwal$. Tymczasem
akceptacja siebie to fundament, na którym ma%y cz%owiek mo&e
budowa" swój charakter, sposób my!lenia i kontakty z innymi
rówie!nikami.
Dzieci akceptowane:
– nie czuj$ si# winne, kiedy musz$ o co! poprosi";
– nie manipuluj$ otoczeniem, aby co! otrzyma";
– lubi$, kiedy si# nimi opiekujemy, i ucz$ si# od nas, jak to robi";
– czuj$ si# dumne ze swoich osi$gni#";
– potrafi$ si# koncentrowa" na zadaniu, tak by mie" z niego du&$
satysfakcj#;
– nie trac$ czasu na rozpami#tywanie w%asnych b%#dów i pora&ek;
– lubi$ robi" to, co im sprawia przyjemno!".
Po drugie, zrozumienie:
- dzieci pewne siebie rozumiej$, co si# z nimi dzieje. Nie przera&aj$
ich gwa%towne emocje, jakie mog$ je ogarn$" (np. z%o!" czy smutek).
Wiedz$, &e ka&de uczucie jest czym! naturalnym, cho" nie ka&de musi
natychmiast znale(" swój wyraz.
Rozumienie siebie kszta%tuje si# wtedy, kiedy dziecko jest rozumiane
przez najbli&szych, którzy potrafi$ odczyta" jego zachowanie jako
pewne komunikaty. Uczmy te& dzieci poznawa" i rozumie" siebie,
je!li rozmawiamy z nimi o tym, co si# z nimi dzieje.
Dzieci rozumiane:
– znaj$ swoje mocne strony;
– znaj$ swoje s%abe strony, ale nie uwa&aj$ ich za koniec !wiata;
– rozwijaj$ swoj$ hierarchi# warto!ci, nie &yj$ w l#ku, jak zostanie
ocenione to, co zrobi$;

– nie boj$ si# krytyki, s%uchaj$ tego, co inni mówi$ na ich temat;
– potrafi$ przyjmowa" pomoc.
Po trzecie, praktyka:
Poczucie warto!ci buduje si# dzi#ki codziennemu do!wiadczeniu.
Dziecko widzi, &e wczoraj jeszcze czego! nie umia%o, a dzi! ju&
potrafi. Mo&emy mu pomóc, stawiaj$c w sytuacjach, w których
poczuje, &e zrobi%o co! samo, &e dokona%o czego! konkretnego. Nic,
&adna pochwa%a nie zast$pi satysfakcji, jak$ daje samodzielnie
zrobione !niadanie, ludek ulepiony w%asnor#cznie z modeliny czy
rozwi$zane bez niczyjej pomocy zadanie.
Dzieci samodzielne:
– czerpi$ przyjemno!" z robienia czego! samemu;
– stawiaj$ sobie konkretne cele i staraj$ si# je osi$ga";
– maj$ du&o energii i entuzjazmu;
– wiedz$, &e mog$ na sobie polega";
– ch#tnie s%u&$ pomoc$ innym;
– toleruj$ nawet &mudn$ drog# do atrakcyjnego celu;
– potrafi$ podejmowa" decyzje.
Po czwarte, optymizm:
Dzieci, które s$ pewne siebie, widz$ przysz%o!" raczej w jasnych
barwach. Dzi#ki temu maj$ wokó% siebie wielu kompanów – mi%o jest
przebywa" w towarzystwie kogo!, kto jest zadowolony z &ycia.
Optymizmu mo&na si# nauczy" – sporo zale&y od atmosfery
w rodzinnym domu. Je!li dziecko na co dzie' s%yszy wy%$cznie
narzekania , mo&e mu by" trudno piel#gnowa" pogod# ducha.
Dzieci optymistyczne:
– uwa&aj$, &e ogólnie rzecz bior$c, !wiat idzie ku lepszemu;
– nie s$ podejrzliwe, widz$ w innych ludziach g%ównie to, co dobre;
– wierz$, &e wi#kszo!" problemów znajduje swoje rozwi$zanie;
– nie trac$ energii na martwienie si# tym, co mo&e si# zdarzy";
– lubi$ si# uczy";
– lubi$ marzy" o swojej dobrej przysz%o!ci.
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