
Jak wspierać dziecko w rozwijaniu 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. 

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
zdarza się bardzo często) 

• 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
(przecież  jako  rodzice  "mamy  za  zadanie  oszczędzić  dzieciom  przeżywania
porażek") 

Rodzice zapominają, że okres dzieciństwa, to czas zdobywania doświadczeń i wyposażania
dziecko  w  umiejętności  przydatne  w  dorosłym  życiu.  Ważne  jest  kształtowanie
samodzielności w działaniu oraz zdobywanie wiedzy i poszukiwanie informacji, a dzieje się
to podczas zabaw, eksperymentowania, badania i tworzenia.

Rodzaje samodzielności:

• Samodzielność  umysłowa-  przejawia  się  podczas  podejmowania  decyzji  oraz
rozwiązywania zadań i problemów podczas zabawy i nauki 

• Samodzielność  praktyczna-  przejawia  się  w  wykonywaniu  czynności
samoobsługowych, prac porządkowych i gospodarczych 

• Samodzielność społeczna- przejawia się we współdziałaniu i porozumiewaniu się z
innymi  osobami  oraz  w  braniu  odpowiedzialności  za  podejmowane  decyzje
społeczne 

Jak pomóc dziecku w uzyskaniu samodzielności ?

• Pozwólmy dziecku wykonywać codzienne czynności samodzielnie, zachęcajmy go
do  tego  i  wspierajmy,  jeśli  zajdzie  taka  potrzeba.  Zainteresowanie  i  pozytywne
wzmocnienie (pochwała) stanowią najlepszą motywację dla malucha 

• Nie wyręczajmy dziecka i nie śpieszmy się z niesieniem pomocy czy podawaniem
rozwiązania. Niech maluch uczy się metodą prób i błędów 

• Wspierajmy dziecko w podejmowanych działaniach, doceniajmy starania i okazujmy
szacunek dla wysiłku malucha 



• Dajmy dziecku czas na wykonanie zadania i nie ponaglajmy go 

• Pozwalajmy dziecku naprawiać różne sprawy, zmagać się z problemami, uczyć się na
błędach i ukazujmy konsekwencje poszczególnych zachowań 

Pamiętajmy, że z samodzielnego dziecka wyrośnie odważny, dociekliwy i zaradny dorosły, 
który będzie wiedział czego chce od życia-a przecież do tego dążymy w wychowaniu.
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