
Wspomaganie rozwoju przedszkolaka 
 

 

Pochwała, docenianie, zauważenie – to najlepsza motywacja. Umacnia wiarę w siebie, pozwala 

pozytywnie zaistnieć w grupie rówieśniczej. Radość i szczęście w oczach dziecka to bezcenny 

skarb. Stosowanie kar, nadmierne krytyczne uwagi, brak tolerancji czy brak akceptacji grupy 

powodują, że dziecko czuje się nieszczęśliwe. Stwórzmy swoją postawą i zachowaniem taką 

atmosferę wokół dziecka, aby umożliwić mu dobre funkcjonowanie. 

Pozytywna samoocena jest czynnikiem bardzo istotnym w rozwoju, gdyż umożliwia dziecku 

osiąganie sukcesów. Jeżeli dzieci wierzą w swoje zdolności, stają się silniejsze , łatwiej pokonują 

napotkane trudności, a to powoduje że mają poczucie własnej wartości.  

Niska samoocena – przeciwnie powoduje ciągłe porażki. Dziecko, chcąc uniknąć porażek ,nie 

podejmuje żadnych wyzwań, ma niski poziom osiągnięć w nauce oraz niską samoocenę. Trzeba 

dotrzeć do każdego dziecka i uszanować jego niepowtarzalność, uczucia. Dziecko musi wiedzieć, 

że jest akceptowane takie jakie jest – a jest jedyne i niepowtarzalne, wyjątkowe. Nigdy nie 

należy zmuszać do wykonania danej czynności  – trzeba stopniować trudności. Warto chwalić 

najmniejszy sukces – budować wiarę dziecka we własne możliwości. 

Dorośli mają ogromny wpływ na dziecko, zwłaszcza kiedy pozwalają mu doświadczać, realizować 

swoje pomysły w atmosferze spokoju, akceptacji i bezpieczeństwa.  

Zasady  pracy z dzieckiem 

1. Codziennie należy chwalić dziecko za to, co udało mu się osiągnąć. Trzeba doceniać wysiłek nie 

tylko efekty. 

2. Nie należy porównywać dziecka do innych dzieci, należy budować jego poczucie własnej wartości 

oraz poczucie sukcesu – nigdy porażki. 

3. Wydawać proste i jasne polecenia. 

4. Warto zachęcać dziecko do zabaw pomagających ćwiczyć koordynację: budowanie, układanie, 

lepienie, rysowanie. 

5. Dawać więcej czasu na pewne zadania. 

6. Nagradzać dziecko za jego postępy: aprobata słowna, pochwała na forum. 

7. Nie wolno krytykować, poniżać, ośmieszać dziecka. 

8. Zachęcać do samodzielności. 

9. Dziecko powinno siedzieć blisko rodzica, nauczyciela . 

10. Nie należy oczekiwać perfekcji w wykonywanych ćwiczeniach. 

11. Stwarzać atmosferę akceptacji i zrozumienia. 

12. Warto być życzliwym, pogodnym, cierpliwy przewodnikiem i towarzyszem swojego dziecka 

w jego kłopotach czy porażkach. 

13. Sprawiać, aby praca z dzieckiem stała się przyjemna.  

 

Polecana literatura: „Pozytywna dyscyplina dla przedszkolaków” J.Nelsen  

To książka dla tych wszystkich, którzy chcą wspierać dzieci w stawaniu się coraz bardziej 

odpowiedzialnymi, zaradnymi, pewnymi siebie . 
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