
14 małych – wielkich kroków do

rozwoju

Co my, rodzice, możemy zrobić, by malec rozwijał się wszechstronnie, a nie tylko zdobywał

kolejne wiadomości? By był ciekawy świata, odważny, rozumiał siebie i innych? By nie bał się

zmian i wierzył w siebie? Oto kilka podpowiedzi:

1. NIE ZBYWAJ DZIECKA,  GDY PYTA. Jeśli  nie  znasz  odpowiedzi,  poszukaj  jej  wraz z

malcem. Zachęcaj do zastanawiania się nad różnymi rzeczami, nie mów: „Bo tak jest i

już”. 

2. BUDUJ JEGO WIARĘ W SIEBIE. Nie obrażaj,  nie  wyśmiewaj,  traktuj  z  szacunkiem.

Akceptuj go takim, jak jest. Dziecko nie może czuć się ciągle nie takie: za głośne, zbyt

gadatliwe, zbyt powolne itd. 

3. ZADBAJ,  BY  BYWAŁO  WŚRÓD  RÓWIEŚNIKÓW.  Wygrywania,  przegrywania,

współpracy, zawierania kompromisów i  tego typu umiejętności  nie da się nauczyć

teoretycznie. 

4. CHWAL WYTRWAŁOŚĆ KILKULATKA. Nawet jeżeli dotyczy tylko drobiazgów.

5. DOCENIAJ. Na przykład to, że dziecko się na czymś zna, choćby to była kreskówka

„Scooby – Doo”. Chwal dobre pomysły.

6. NIE  DOSTARCZAJ  GOTOWCÓW. Gotowych  odpowiedzi  i  rozwiązań  (może  samo

wpadnie na właściwe?), pomysłów na zabawę, „wszystko mających” zabawek (niech

pokombinuje). Pozwól mu się czasem ponudzić – nuda wyzwala kreatywność (może

samo wymyśli coś ciekawego?).

7. NIE ZABRANIAJ MU SIĘ BAWIĆ PUDŁAMI, MISKAMI. Można je wykorzystać na milion

sposobów.  Zachęcaj  do  zabaw,  które  nie  wymagają  akcesoriów  (udawanie  psa,

teatrzyk cieni itd.).

8. ZACHĘCAJ DO EKSPRYMENTOWANIA. Czy da się złapać wodę w sitko? Czy cukier

wsypany do herbaty przestaje istnieć, czy może dzieje się z nim coś innego?

9. KORZYTAJ Z OKAZJI. Chińska litera na opakowaniu może być impulsem do pogadania

o różnych rodzajach pisma (pokaż mu także znaki arabskie i cyrylicę).



10. ZACHĘCAJ, ALE NIE ZMUSZAJ. Jeśli dziecko wyraźnie nie chce się czymś zajmować,

nie naciskaj. Być może za jakiś czas zrobi to z ochotą. 

11. DAJ MU COŚ, O CO BĘDZIE DBAĆ. Na przykład własny kwiatek w doniczce. 

12. POZWALAJ ZABIERAĆ GŁOS. Pytaj czasem o zdanie w sprawach, które go dotyczą. 

13. ZACHĘCAJ DO ROBIENIA RÓŻNYCH RZECZY WŁASNYMI RĘKAMI. Niech buduje domki

z krzeseł i koca, lepi plastelinowe zoo.

14. POKAŻ,  JAK  WIELE  JEST  ŹRÓDEŁ,  Z  KTÓRYCH  MOŻNA  CZERPAĆ  POTRZENE

INFORMACJE.  Obserwacja, pytanie innych, książki, Internet, eksperymenty to tylko

niektóre  z nich. 


