
 

 

POZWÓLMY DZIECIOM NA SAMODZIELNOŚĆ 

 

Dążenie do samodzielności jest potrzebą rozwojową każdego dziecka. Zdobywanie 

doświadczeń i rozwijanie własnych możliwości poprzez samodzielne podejmowanie decyzji  

i działania, pozwala maluchowi stać się w przyszłości człowiekiem, który nie będzie bał się 

decydować o sobie i dążyć do samorealizacji. Otoczenie dziecka, odgrywa tu niezwykle 

ważna rolę, zatem starajmy się dążyć do tego, aby tę samodzielność rozwijać, zamiast 

ograniczać czy tłumić. 

 

Dlaczego samodzielność dziecka jest ważna?  

…ponieważ samodzielne dziecko, to w przyszłości samodzielny dorosły, który radzi sobie  

w rożnych sytuacjach życiowych, a co za tym idzie: 

 

- myśli samodzielnie, 

- sprawnie podejmuje decyzje, dokonuje wyborów i potrafi ponosić ich konsekwencje, 

- stara się przewidywać skutki swoich zachowań, 

- ma wysoką samoocenę, 

- jest bardziej pewny siebie, niezależny, 

- jest bardziej odpowiedzialny, 

- łatwiej adaptuje się do nowych warunków, 

- umiejętnie komunikuje się z otoczeniem, sprawniej nawiązuje kontakty, 

- podejmuje próby rozwiązywania problemów i konfliktów, 

- nie boi się podejmować nowych wyzwań, jest odważny i zaradny. 

 

Czym skutkuje brak samodzielności?  

Dziecko niesamodzielne to w przyszłości dorosły, który: 
 

- ma trudności w samodzielnym podejmowaniu decyzji, 

- odwleka wykonywanie różnego rodzaju zadań, okazuje bezradność i oczekuje, że ktoś inny 

podejmie za niego ważne decyzje, 

- wiecznie oczekuje pomocy nawet przy najprostszych czynnościach, 

- jest często niezadowolony i marudny, 

- sieje bałagan, jest niestaranny i ciągle czegoś szuka, 

- ma słomiany zapał. 

 

Jak pomóc dziecku rozwijać samodzielność?  

Przede wszystkim po prostu na nią pozwolić. Towarzysząc dziecku: 
 

1. Ufajmy w jego możliwości. 

Dajmy dziecku oparcie, okazujmy, że w nie wierzymy. Stwarzajmy sytuacje, w których będzie 

mogło się przekonać, iż wiele potrafi. 
 



 

 

2. Okazujmy cierpliwość. 

Bądźmy wyrozumiali. Nie popędzajmy dziecka. Zapewnijmy odpowiedni czas na 

zastanowienie się i wykonanie podjętej czynności. Pamiętajmy, że dziecko dopiero się uczy, 

nie ma jeszcze takiej wprawy i umiejętności jak my, dlatego na pewne rzeczy potrzebuje 

więcej czasu.  
 

3. Chwalmy. 

Doceniajmy jednak nie tylko wtedy, gdy coś się uda, ale także za inicjatywę i wysiłek włożony 

w daną czynność. Nawet jeśli sami zrobilibyśmy coś lepiej, zachowajmy tę uwagę dla siebie  

i dajmy dziecku okazję do poczucia radości i satysfakcji. Ponadto chwaląc dziecko, nie 

używajmy zwrotów typu „No, wreszcie zrozumiałeś, nauczyłeś się”. Lepiej powiedzmy: 

„Dobrze, już umiesz, rozumiesz”.  
 

4. Zachęcajmy… 

… do działania, podejmowania nowych wyzwań, pokonywania przeszkód i uczenia się 

nowych umiejętności. Pozwólmy na odejmowanie decyzji i dokonywanie wyboru, bo to daje 

dziecku poczucie, że ma kontrolę nad swoim życiem. 

 

Jak rozwijać samodzielność? → Przykłady z życia codziennego: 
 

���� Stwarzajmy okazje do dokonywania wyboru. Pozwólmy dziecku wybrać książkę czy 

ubranie. Ograniczmy jednak możliwości, najlepiej dając mu do wyboru dwie rzeczy. 

Powiedzmy np. „Wybierz książkę, którą mam Ci poczytać przed snem. Wolisz tę o piratach 

czy o pieskach?” lub „Jakie skarpetki chcesz dzisiaj włożyć, czerwone czy zielone?”.  
 

���� Zapraszajmy dziecko do współpracy i włączajmy je do codziennych działań. 
 

���� Pomagajmy dziecku, np. przy sprzątaniu i zaproponujmy, że razem schowamy zabawki 

albo odłożymy naczynia po obiedzie. Postarajmy się rozbudzić chęć do robienia razem 

różnych rzeczy, a gdy dziecko nabierze samodzielnego nawyku, stopniowo się wycofujmy. 
 

���� W trakcie spożywania posiłków nie zrażajmy się tym, że dziecko nabałagani. Poza tym nie 

oglądajmy wówczas telewizji, odłóżmy zabawki. Postawmy na wzajemny kontakt i skupmy 

się na smaku, kolorze czy zapachu.  
 

���� Zachęcając do samodzielnego ubierania i rozbierania się, dawajmy dziecku ubrania, które 

łatwo jest zdjąć i założyć. Zarezerwujmy sporo czasu na ubieranie. Nie ponaglajmy, ale  

w razie potrzeby pomagajmy. Starajmy się jednak nie wykonywać wszystkiego za dziecko.  
 

���� Ułatwmy dziecku układanie rzeczy na swoich miejscach. Wyznaczmy dolne półki, szafki 

lub pudełka, aby dziecko miało do nich lepszy dostęp. Pomóżmy w znalezieniu stałych 

miejsc na półkach na samochody czy na lalki, wyznaczmy półkę na książki i przybory do 

rysowania – to pomaga w utrzymaniu porządku. 
 



 

 

����  Zachęcajmy do samodzielnego rozwiązywania problemów, wyrażania swojego zdania  

i podejmowania prób argumentacji. Nie śpieszmy się np. z udzielaniem odpowiedzi na 

pytania, które zadaje dziecko, np. na pytanie „Dlaczego ten piesek szczeka?” możemy 

odpowiedzieć „To bardzo ciekawe pytanie. A Ty, jak myślisz?” 
 

����  Zachęcajmy dziecko do samodzielnego wymyślania zabaw. 
 

���� Uczmy dzielenia się rzeczami z innymi, np. zabawką, słodyczami. 
 

���� Dostarczajmy możliwości do nabywania nowych doświadczeń. W miarę możliwości 

zostawmy dziecko pod opieką innej osoby. Na początku najlepiej pod opieką kogoś 

bliskiego dziecku. 

 

Czego się wystrzegać? 
 

 Wyręczania we wszystkim. 

Rodzice często uznają, że dziecko jest zbyt małe, żeby było samodzielne. Boją się, że nowe 

aktywności podejmowane przez dziecko są zbyt niebezpieczne lub za trudne. Czasem 

decyduje także wygoda rodzica lub brak czasu. Jednak jeżeli dziecko cały czas słyszy,  

że nie da rady lub nie potrafi czegoś zrobić to w końcu zaczyna wierzyć, że rzeczywiście 

nic nie umie i jest do niczego. Pojawia się wówczas niepewność siebie, obniża się 

samoocena, a dziecko ma trudności w podejmowaniu nowych wyzwań. Poza tym 

dziecko, które jest ciągle wyręczane, szybko przyzwyczaja się do takiego stanu rzeczy.  

To jest dla niego bardzo wygodne, przez co nie podejmuje kolejnych prób w przyszłości, 

staje się bierne, a jego rozwój zwalnia. 
 

 Przeceniania możliwości dziecka. 

Wymaganie od dziecka wykonywania zadań, których nie jest w stanie zrobić, również 

niesie za sobą negatywne skutki. Dziecko nie mogąc wykonać jakiejś czynności 

wielokrotnie, zniechęca się i zaczyna w siebie wątpić, przez co spada również jego 

samoocena i pewność siebie oraz pojawia się przekonanie o tym, że jest beznadziejne. 
 

 Krytykowania, strofowania, porównywania z innymi (np. „Marek już umie, a ty?”). 
 

 Pouczania i stosowania kazań (np. „Ja w twoim wieku już to potrafiłem”).  
 

 Używania słów: „Ty nigdy”, „Ty zawsze”, „Daj, ja to zrobię szybciej, lepiej”, itp. 
 

 Komunikatów sugerujących odrzucenie i karcenie poprzez: mimikę twarzy (gniewne 

marszczenie czoła), spojrzenie (zimne, przenikliwe), gesty (wzruszenie ramion, grożenie 

palcem), dotyk (niecierpliwe poklepywanie). 

 

 

 



 

 

Pamiętajmy! 

 

 Każde dziecko ma własne tempo rozwoju. Niektórych rzeczy nauczy sie szybciej, 

innych później niż rówieśnicy. Stawiajmy mu wymagania, ale dostosujmy je do wieku  

i możliwości naszej pociechy. Nie można nauczyć się samodzielności tylko patrząc i słuchając. 

Tylko poprzez działanie dziecko nabędzie nowe umiejętności. Dlatego zgodnie  

z powiedzeniem, że trening czyni mistrza, dajmy dziecku szansę, aby taki trening mogło 

odbyć.  
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