
„Ja siama! – czyli o samodzielności w rozwoju dziecka słów kilka” 

 W życiu każdego małego człowieka przychodzi czas, gdy zaczyna sobie uświadamiać 

swoją odrębność. W życiu każdego rodzica przychodzi zaś taki moment, gdy pojmuje,  

że ta mała, nieporadna dotąd istotka przestaje już być tak nieporadna, żądając wręcz większej 

swobody. Dorośli często odczuwają wówczas lęk i zadręczają się pytaniami o to, jak 

właściwie należy postąpić. Dać dziecku wolną rękę z myślą, że powinno spróbować 

absolutnie wszystkiego samo, nie reagować, nie pouczać, nie zwracać uwagi? A może wręcz 

przeciwnie – trzymać kurczowo za rękę, pilnować, karcić, pouczać, bo się pobrudzi, bo się 

spieszymy, bo sobie nie poradzi, bo będzie płakać.  

 Rodząca się w dziecku potrzeba samodzielności to naturalny, zdrowy proces  

w rozwoju, który rodzice powinni mądrze wspierać. Jej pierwsze objawy zauważalne są już  

u rocznych dzieci, które wytrwale próbują opanować sztukę chodzenia. Lecz nie tylko  

do umiejętności poruszania się owa „dziecięca dorosłość” się ogranicza i nie tylko  

o usprawnianie motoryki dużej tu chodzi. Bowiem na harmonijny rozwój dziecka składa się 

wiele czynników, takich jak sprawność dziecięcych paluszków,  rozumienie i komunikacja, 

naśladownictwo, nauka jedzenia, i wiele innych, które to nasze pociechy stopniowo 

opanowują na przestrzeni tygodni, miesięcy i lat.  

 Jedzenie? A cóż w tym niezwykłego. Zdrowe odżywianie? Uważamy. Urozmaicanie 

diety? Urozmaicamy. Dajmy dziecku szansę na ubrudzenie się. Niech samo trzyma w rączce 

coś do jedzenia, z czym poradzi sobie na danym etapie rozwoju. W przypadku twardszych 

produktów, przy których zachodzi obawa zadławienia się, możemy wykorzystać specjalne 

siateczki do owoców i warzyw dostępne w sklepach dla dzieci. Niech maluch dotyka 

konsystencji rączkami, szuka jamy ustnej, brudzi się. W ten sposób ćwiczy nie tylko 

sprawność małych rączek, ale też uczy się odczuwania, poznaje swoje ciało, stymuluje 

zmysły, ćwiczy język, uczy się gryźć. Starsze dzieci mogą śmiało konsumować skórki  

od chleba, twarde owoce i warzywa. Te umiejętności są podstawowymi do kształtowania się 

nie tylko właściwych nawyków żywieniowych, ale również prawidłowych odruchów 

prymarnych (gryzienia, połykania, żucia) które w sposób bezpośredni przekładają się  

na rozwój mowy i artykulację.  

 Ważną kwestią w rozwoju dzieci są też próby samodzielnego ubierania się. Dwuletnie 

dziecko da sobie już radę ze ściągnięciem i założeniem skarpetek, założeniem wciąganych 



pantofelków. W tym co może się okazać dla niego za trudne np. ściąganie bluzeczki, 

zakładanie swetra czy spodni, może aktywnie uczestniczyć. Będzie to również dobra okazja 

do nauki części ciała, czy orientacji w przestrzeni. Świetną zabawą może okazać się  

też możliwość pomocy w ubieraniu się mamy i taty. A jaka duma będzie rozpierać małą 

istotkę, gdy poda mamie skarpetki czy wskaże gdzie leży sweter. Prezentujmy i pomagajmy, 

ale dajmy dziecku też okazję do własnych prób i eksperymentów.  Pamiętajmy również,  

że istnieją sznurówki, guziki, zamki, których wiązanie i zapinanie może także stać się 

pasjonującym zajęciem. Patrzmy na codzienne nasze czynności przez pryzmat nowości  

i ciekawego wyzwania, bo właśnie w ten sposób patrzy na nie nasze dziecko.  

Praca małych paluszków to nie tylko zabawy z jedzeniem czy mozolna nauka 

ubierania się. To także ćwiczenia manipulowania dostępnymi przedmiotami. Z pomocą 

przychodzi nam całe mnóstwo dostępnym na rynku zabawek i publikacji. Zwróćmy jednak  

w naszych decyzjach o ich kupnie uwagę nie tylko na cenę i wytrwałość ale również  

na faktyczną wartość. Najlepsze są bowiem najprostsze rozwiązania – klocki, kredki, 

ciastolina, książeczki, piasek, a także przedmioty codziennego użytku, które znaleźć można  

w domu. Pozwólmy dzieciom rozwijać wyobraźnię i testować nowe możliwości. Włączmy  

je do wspólnego mycia owoców, warzyw, gniecenia ciasta na pierożki, przelewania wody  

z kubeczka do miski, podlewania kwiatków w ogródku, ściągania prania z suszarki, 

wrzucania prania do pralki. Nazywajmy wykonywane czynności, tłumaczmy etapy ich 

wykonywania, a jeśli dziecko koniecznie chce zrobić coś inaczej pozwólmy mu na to o ile nie 

zagraża to bezpieczeństwu jemu lub kogoś innego. To my jesteśmy rodzicami i to my 

decydujemy o tym, co dziecku wolno a czego nie. Stawiajmy jasne granice i wymagania  

na miarę możliwości dziecka i bądźmy konsekwentni w działaniu. Doceniajmy wysiłek  

i efekty, nie zabijajmy kreatywności.  

Wykorzystujmy dążenie do samodzielności naszego dziecka kształtując jego 

aktywność i ukierunkowując ją we właściwy sposób. Tłumaczmy mu zasady panujące  

w domu i poza nim. Prowadźmy z dzieckiem dialog już od pierwszych dni. Nazywajmy, 

wskazujmy, objaśniajmy, dając czas na odpowiedź, na pytanie, na przyjęcie nowych 

wiadomości. To w jaki sposób potraktujemy nasze dziecko i jego potrzeby już na początku 

jego rozwoju da nam wyraźne efekty w późniejszym okresie.  


