
Czytanie to

     nie wszystko

Przedszkolaki  uczą  się  rozpoznawać  literki  i  cyferki,

rysować, śpiewać, recytować.  Wszystko to im się przyda  w

przyszłości.  Ale  nie  wystarczy,  by odnaleźć  się  w  świecie

ciągłych mian i nowych wyzwań.

Kiedy nasze dzieci dorosną, z pewnością  będą żyć w całkiem innym świecie, niż  my teraz żyjemy.



Ilość wiedzy naukowej - jak obliczono - podwaja się mniej więcej co pięć lat. Dlatego ta, którą im dziś z

zapałem przekazujemy - i którą później zdobędą w szkole - będzie już niewystarczająca. Dzieciaki

będą się musiały dostosowywać do  błyskawicznie  zmieniającej  się rzeczywistości, uczyć się  wciąż

nowych rzeczy, średnio  siedem razy (to także obliczono!) w ciągu swojego życia zmieniać pracę lub

zawód  albo wykonywać ten już zdobyty w całkiem  innych  warunkach i za pomocą zupełnie innych

narzędzi, korzystać z coraz  nowszych urządzeń.

Czego powinniśmy więc  nauczyć  nasze dzieci  już teraz,  gdy chodzą do przedszkola? W jakie

umiejętności je wyposażyć, by dobrze sobie radziły w świecie, który jest wielką niewiadomą?

WCIĄŻ NOWE ZADANIA 

O to, jak przygotować malucha do zmieniającego się wciąż otoczenia, i co pomoże dzieciom

odnajdywać  się  w niespodziewanych  sytuacjach i okolicznościach, zapytaliśmy psychologa. -  Na

pewno warto i trzeba rozbudzać w dzieciach ciekawość  świata, żeby chciało im się  uczyć nowych

rzeczy - nie ma wątpliwości psycholog Beata Płażewska. - Dobrze jest również budować  w nich

w i a r ę  w  siebie,  aby  nie  poddawały  się  na  starcie.  Uczyć  elastyczności,  by  umiały

dostosowywać się do nowych  warunków. Samodzielności,  by nie czekały, aż ktoś poprowadzi je za

rękę. Korzystania z różnych źródeł wiedzy, wyciągania wniosków, kreatywności .  A  także. . .  byc ia  z

ludźmi, ponieważ to zawsze jest najważniejsze. Nawet  imponujące IQ i ogromna wiedza nie gwarantują

sukcesu,  jeśli człowiek nie zna dobrze  siebie i nie potrafi dogadać  się z innymi. Tego wszystkiego

uczymy dzieci  na  co dzień, robiąc zwyczajne rzeczy: zachęcając je do samodzielnego ubierania,

zabierając  na plac zabaw itd.  Tylko, niestety, ciągle nie  mamy pewności, czy robimy wszystko, co

należy.

DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE 

Co powinno przeżyć, czego doświadczyć, z czym się powinno  zetknąć  dziecko  w ciągu

pierwszych  sześciu lat  swojego życia? Co powinno  zobaczyć, usłyszeć, poznać,  jaką wiedzę posiąść,

zanim nauczy się tabliczki mnożenia czy daty rewolucji francuskiej? Badacze z Niemiec próbowali znaleźć

odpowiedź na to  pytanie.  Przez trzy  lata zadawali  je naukowcom, specjalistom z różnych  dziedzin,

pedagogom  oraz  rodzicom,  dziadkom i  ludziom bezdzietnym.  Wśród ich  rozmówców  byli  i  znany

psycholog, i turecka analfabetka, i generał.  Lista, która dzięki temu powstała, nie jest spisem tego,

co dziecko „musi". To raczej propozycje, pomysły i możliwości tego, co warto zaproponować smykowi.

To także zwrócenie  uwagi na to, że ważna  jest  nie  tylko  umiejętność  czytania  czy liczenia,  a  na

rozwój dziecka wpływa o wiele więcej doświadczeń i przeżyć. 



Zanim pójdzie do szkoły. Czego powinno doświadczyć dziecko w ciągu pierwszych 

sześciu lat życia? Czego powinno się nauczyć , z czym się zetknąć? Oto garść propozycji. 

• ODCZUJE własną obecność jako coś dobrego.

• ZECHCE WYGRYWAĆ i nauczy się przegrywać.

• NIE POMYLI GŁODU

• Z GNIEWEM, zmęczenia ze smutkiem, pozna opisy stanów emocjonalnych, takie jak „gotuje 

się we mnie".

• ZOBACZY RADOŚĆ INNYCH LUDZI, kiedy robi postępy w nauce.

• DOŚWIADCZY TEGO, że ciało ludzkie unosi się na wodzie. Nauczy się huśtać, czyli czuć, co 

ciało robi z huśtawką, a huśtawka z nim.

• ULEPI BAŁWANA, zbuduje zamek z piasku i tamę na wodzie.

• POZNA PODSTAWY SZTUKI KULINARNEJ: jak mieszać, kroić, obierać, 

rozumieć różnicę między tym, co surowe, a tym, co gotowane, przypalone itd.

• ZOBACZY RODZINĘ W INNYM OTOCZENIU. Doświadczy różnicy: komfort/prymitywne 

warunki. Zatęskni za domem.

• ZANOCUJE U KOGOŚ. Będzie mieć kontakt z innymi modelami rodzinnymi, innymi 

zasadami. Pozna jakiś zwyczaj obowiązujący tylko we własnej rodzinie.

• DOŚWIADCZY, jak jego własny pomysł udoskonalenia czegoś jest wprowadzany w życie. 

• ODCZUJE, że świat się zmienia. Że babcia dorastała w innych warunkach. Zobaczy stare

przedmioty w muzeum. 

• ZECHCE KOSIĆ TRAWĘ, wspiąć się na drzewo, wpaść do strumienia, zbierać 

plony. 

• ZBADA ZAMEK błyskawiczny i zapięcie na rzepy, nauczy się obchodzić z ryglami, kluczami. 

• WEŹMIE UDZIAŁ W USTALANIU REGUŁ oraz ich zmianie. Skojarzy pojęcie „wyjątku". 

• SPOTKA ZNAWCĘ, eksperta, mistrza. 

• ODCZUJE DUMĘ Z BYCIA DZIECKIEM. Tylko dzieckiem.


