
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na temat:

„Jak rozwijać samodzielność, kreatywność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym i
młodszym szkolnym.”

Czas trwania: 45-60 min

Miejsce szkolenia: sala w przedszkolu lub szkole, uczestnicy siedzą przy wspólnym stole

Cele szkolenia:

 przekazanie informacji o potrzebie samodzielności i kreatywności u dziecka,

 przedstawienie szans i korzyści jakie dają samodzielność i kreatywność,

 wskazanie możliwych sposobów wspierania dziecka w dążeniu do samodzielności

  i pobudzania do kreatywności.

Oczekiwane efekty:

 aktywne zaangażowanie się nauczycieli na rzecz wspierania dziecka w osiągania samodzielności,

 aktywne zaangażowanie się nauczycieli na rzecz pobudzania  dziecka do kreatywności.

Materiały:

 arkusze papieru

 mazaki

Program spotkania:

1. Burza mózgów: „Czym przejawia się samodzielność u przedszkolaka?”

Zapisujęmy  na arkuszu wszystkie propozycje uczestników, kierując rozmowę ku 
rozróżnieniu  czym jest samodzielność funkcjonalna, a czym samodzielność w 
podejmowaniu decyzji.

Samodzielność jako potrzeba rozwojowa. 
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. Już około pierwszego roku życia możemy zaobserwować próby dążenia

do samodzielności, kiedy to mały człowiek stara się pokonywać pierwsze trudności

związane z nauką chodzenia. W dalszym etapie, potrzeba samodzielnego działania

jest jeszcze silniejsza – wyraża się w tzw. buncie dwulatka, który dobitnie sygnalizuje

„Ja sam/sama”, choć nie zawsze jego chęć działania jest adekwatna do możliwości. I

tu pojawia się niezwykle ważna rola otoczenia, które samodzielność dziecka może

rozwijać lub ograniczać, a nawet tłumić.



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 

jest prawie zawsze),

• 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 (a jako rodzice „mamy za zadanie oszczędzić dzieciom przeżywania 

porażek”).

Nadmiernie  troskliwi  dorośli pragną  uchronić  swoje  dzieci  przed  wszelkimi

trudnymi  sytuacjami  i  negatywnymi  emocjami.  Stąd  bierze  się  skłonność  do

wyręczania  przedszkolaków.  Najpierw  dotyczy  to  czynności  samoobsługowych

(dopinanie  samodzielnie  zapiętych  kurtek,  poprawianie  czapek,  zakładanie  butów

itp.,  później  rzecz  podobnie  ma  się  w  przypadku  samodzielnego  poszukiwania

rozwiązania  własnych problemów.  Rodzice  często  biorą sprawy dzieci  w swoje

ręce  i  np.  dzwonią  do  rodziców  koleżanek,  żeby  wyjaśnić  rówieśnicze

konflikty. Take  zachowanie  nie  sprzyja  rozwojowi  dzieci  i  nie  pozwala  im

dorosnąć.

Jak nauczyć dziecko samodzielności? 

Najlepiej nie uczyć. Dzieci uczą się same zupełnie naturalnie m.in. poprzez 
obserwację, naśladowanie i ostatecznie (auto)doświadczanie. Wystarczy zatem 
pozwolić im na stawanie się samodzielnymi istotami oraz osiąganie konkretnych 
umiejętności we właściwym dla siebie czasie. Pomagać, kiedy młody człowiek 
potrzebuje pomocy (o ile o nią prosi), ale nie biec natychmiast z pomocą, sądząc, że 
dziecko nie poradzi sobie w danej sytuacji samo (np. z założeniem skarpetek czy T-
shirtu). Owszem może zdarzyć się tak, że koszulka będzie założona na lewą stronę, a 
skarpetki piętą do góry, ale czy to ma tak duże znaczenie? Jeśli dziecku będzie 
niewygodnie, zapewne zakomunikuje nam ten fakt albo samo poprawi ubranie w taki 
sposób, żeby nie odczuwać dyskomfortu.

Dzieci potrzebują autonomii

Na każdym kroku i w każdej sytuacji. W domu, na spacerze, na placu zabaw, w 
przedszkolu, w szkole. Chcą eksplorować świat tak, jak czują i potrzebują 
najbardziej. Dorośli nie zawsze się na to zgadzają i niejednokrotnie, działając w imię 
własnych przekonań (choć nieświadomie), oddalają dziecko od osiągania przez nie 
tak bardzo upragnionej umiejętności samodzielnego radzenia sobie w różnych 



życiowych sytuacjach.

Co robić, aby wspierać dziecko w dążeniu do samodzielności?

1. Zgadzać się na tę samodzielność

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko strofowane na każdym kroku 
przez dorosłego – bo nie tak się to robi, bo nie wolno przelewać wody, jeść palcami 
czy skakać przez kałuże – na jakiś czas zrazi się do wykonywania samodzielnie 
określonych czynności, bo skoro rodzic wie lepiej, zapewne lepiej to zrobi. Czy to 
nie paradoks, że pragniemy, aby nasze dzieci stawały się niezależne, ale 
jednocześnie nie zgadzamy się na tę niezależność?

2. Obserwować dziecko i podążać za nim

Kiedy chciałoby zająć się zabawką na swój własny sposób. Kiedy podczas 
pieczenia ciasteczek nakłada ciasto na blachę widelcem, a nie łyżką czy dłonią. Być 
może to dla niego najciekawszy sposób. Warto obserwować, dlaczego dokonało 
takiego wyboru i czego może nauczyć się podczas wykonywania czynności właśnie 
tak.

3. Pamiętać o neurobiologicznych uwarunkowaniach

Mózg uczy się poprzez samodzielne odkrywanie i eksperymentowanie. Tylko 
wtedy, kiedy dziecko działa zgodnie z własnymi potrzebami, w jego umyśle 
zachodzą zmiany korzystnie wpływające na proces uczenia się i zapamiętywania.

Ewa - 4. Nie oceniać i nie wywierać presji na dziecko

To, że jeden trzylatek potrafi już jeździć na dwukołowym rowerze, nie oznacza, że 
rówieśnik nabędzie tę umiejętność dokładnie w tym samym czasie. Oceny i 
porównania zapewne nie przyczynią się do wzrostu motywacji wewnętrznej. Warto 
zaakceptować fakt, że każdy z nas jest inny, ma inne preferencje i predyspozycje.

5. Wykazywać się szacunkiem i wyrozumiałością i pomóc dziecku, jeśli o to prosi

Dzieci podobnie jak dorośli mają czasem słabsze dni. Zdarza się, że nie chce im 
się samodzielnie przygotować sobie posiłku (mimo że potrafią), zrobić herbaty czy 
kanapki (starsze dziecko). Z całą pewnością nie będzie to skutkowało 
nieumiejętnością samodzielnego zjedzenia posiłku, ubrania się czy przygotowania 
sobie herbaty w przyszłości.

6. Otwierać się każdorazowo na pomysły i potrzeby młodego człowieka

Rozmawiać (kiedy jest na to gotowy), wsłuchiwać się w to, co chce przekazać 
poprzez swój styl pracy/zabawy, ubierania się, komunikacji. Za każdym razem 
złapać głęboki oddech i zadać sobie pytanie: “Dlaczego to wywołuje we mnie 
złość?”, “Dlaczego się tego boję?”, “Dlaczego moje dziecko robi to właśnie w taki 
sposób?”, “Czego potrzebuję ja i czego potrzebuje w tej chwili moje dziecko?”. 
Umiejętność zatrzymania się, wzięcia głębokiego oddechu i bycia “tu i teraz” może 



okazać się najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, która na pierwszy rzut oka wydaje 
się być tą bez wyjścia. Albo raczej tą, z której (pozornie) jest tylko jedno wyjście.

 Takie działania rodzica kształtują odwagę dziecka

Czyli w skrócie :

 Rodzice okazują dziecku zaufanie i szacunek.

 U dziecka rodzi się zaufanie i szacunek do siebie oraz wiara we własne 
możliwości i znajomość własnych ograniczeń. 

 Dziecko ma odwagę do podejmowania coraz trudniejszych zadań. U 
rodziców wzmacnia się zaufanie i szacunek do dziecka.

Słowa mają moc. Przykładowe , prawidłowe komunikaty kształtujące pożądane 
zachowania: zamiast mówić nie bój się,  – wejdziemy tam razem, życzę ci 
powodzenia;

zamiast mówić, jeszcze tego nie umiesz - spróbuj to zrobić, zobaczymy, 
sprawdzimy co wyjdzie, potrafisz się tego nauczyć; 

Każdy z nas lepiej funkcjonuje jeśli słyszy pozytywne komunikaty one zawsze 
zachęcają do działania, nie podcinają skrzydeł. 

  Samodzielność nierozerwanie łączy się z kreatywnością.

KREATYWNOŚĆ

2. Burza mózgów: ‘’Jakie cechy posiada kreatywne dziecko? ‘’
 Wszystkie propozycje uczestników zapisujemy na dużym arkuszu.  

CECHY OSOBY KREATYWNEJ:
- ciekawość
- różnorodność zainteresowań
- otwartość na nową wiedzę i doświadczenia
- gotowość do poszukiwania rozwiązania napotkanego problemu
- dystans wobec trudności
- umiejętność wychodzenia poza wyuczone schematy
- bogata wyobraźnia
- niezależność i oryginalność myślenia

 Każde dziecko ma w sobie gen kreatywności. Umiejętność ta zanika wraz z 
dorastaniem, ale jako rodzice możemy wesprzeć nasze pociechy w pielęgnowaniu 
tego pięknego daru.
 Nasze pokolenie kombinowało, jak stworzyć strój kosmonauty lub willę dla lalki za 



pomocą kartonów i sznurka, współczesne dzieci dostają gotowe zabawki 
odpowiadające na wszystkie ich potrzeby. Cierpi na tym ich kreatywność. Mimo 
wielu zalet współczesny styl życia może być więc przeszkodą w twórczym rozwoju 
dziecka.
Kreatywność jest taką umiejętnością, która jest uwarunkowana genetycznie. Z drugiej
strony jest to wpływ czynników środowiskowych, dzięki którym ta zdolność jest 
rozwijana w trakcie naszego życia. Każdy człowiek, który się rodzi, jest uzbrojony w 
podstawową zdolność bycia kreatywnym.

Kreatywność to również- umiejętność inspirowania się tym co już jest 
i wykorzystania istniejących rzeczy (pomysłów, rozwiązań) w nowy sposób.

Kreatywność to umiejętność pomagająca w rozwiązywaniu wielu problemów
 oraz radzeniu sobie z pojawiającymi się zmianami i napotykanymi ograniczeniami.
 Zdolność kreatywnego myślenia i szukania nowatorskich rozwiązań przydaje się
 zarówno w szkole, jak i  praktycznie każdym zawodzie, od artysty po naukowca.

CO DAJE KREATYWNOŚĆ:

- większą pewność siebie;
- sprawne rozwiązywanie problemów;
- przystosowywanie się do realiów zmieniającego się świata;
- inicjowanie i wprowadzanie zmian w otoczeniu;
- szacunek ze strony innych.

 KREATYWNOŚCI SPRZYJAJĄ:

- wiedza i doświadczenie w dziedzinie sztuki, kulinariów, twórczości literackiej
 (pomagają dostrzec nowe rozwiązania);
- umiejętność kreatywnego myślenia;
- gotowość do podejmowania wysiłku;
- specyficzny stan psychiczny np.: wewnętrzna motywacja, poczucie przyjemności
 i satysfakcji z procesu tworzenia;

Ważne dla pobudzania kreatywności

 zadawaj niebanalne pytania
Wielu rodziców czuje dumę, gdy dziecko udziela poprawnej odpowiedzi na pytanie.
Wszak  świadczy  to  o  jego  rosnącej  wiedzy.  Kreatywności  nie  rozwijają  jednak
pytania zamknięte w stylu ''ile  jest  dwa razy dwa'',  tylko otwarte w rodzaju ''Czy
można dotknąć gwiazd”, bo to one dają wyobraźni szerokie pole do popisu.
Twórcze myślenie to nie szukanie jedynej,  słusznej  odpowiedzi,  ale poszukiwanie



wielu sposobów na rozwiązanie tego samego problemu. Nie musimy od razu oceniać,
który z tych sposobów jest najlepszy. Zamiast tego porozmawiajmy, co stanie się, gdy
użyjemy danego rozwiązania. Każde z nich może okazać się równie dobre.

 łącz,  mieszaj,  szukaj  nietypowych  rozwiązań  (np:  10  nietypowych
zastosowań znanej rzeczy)

Kreatywne myślenie pozwala na wyciągnięcie doświadczenia  z jednej  dziedziny i
zastosowania jej w zupełnie nowym środowisku. Aby pomóc swojemu dziecku wyjść
poza  wyuczone  schematy,  możemy  poprosić  je  na  przykład,  aby  wymyśliło  10
nietypowych zastosowań dla kubła na śmieci, rolki po papierze, słoika lub patyków.

 nie poprawiaj, lecz zadawaj pytanie" jak można jeszcze inaczej?"
Błędy są rzeczą ludzką, grunt, by wyciągać z nich wnioski i na ich podstawie szukać
lepszych  rozwiązań.  Pokaż  dziecku,  że  mylenie  się  jest  naturalnym  procesem
myślenia  i  wszystkim się  to  zdarza.  Pozwól  sobie  na  eksperymenty  i  pomyłki  w
towarzystwie  dziecka,  udowadniając  mu  jednocześnie,  że  nie  ma  w  tym  nic
strasznego.
Kreatywność  to  wypadkowa  wyobraźni,  wiedzy  i  chęci  rozwiązania  danego
problemu.  Jednak  bez  sprzyjających  warunków  zewnętrznych  nawet  najbardziej
kreatywne dziecko nie  będzie  mogło rozwinąć swojego potencjału.  Dziecko musi
wiedzieć,  że  nawet  najbardziej  zwariowane  pomysły  spotkają  się  z  naszym
szacunkiem i zainteresowaniem.

 szukaj mądrych inspiracji (sztuka, przyroda, nauka...)
Kreatywność  idzie  w  parze  z  ciekawością.  Obie  potrzebują  inspiracji.  Gdzie  jej
szukać, jak nie w świecie przyrody, sztuki, nauki i technologii? Zadbaj, aby dziecko
miało  styczność  z  tymi  dziedzinami  życia.  Organizowane  przez  muzea  i  różne
instytucje warsztaty dla dzieci otworzą im oczy na świat oraz pokażą, w jaki sposób
myślą  wybitne  jednostki.
Podczas wizyty w muzeum możecie konsumować sztukę w niestandardowy sposób.
Poproś dziecko, aby przez 5 minut postarało się przekonać zwiedzających, że i ono
jest częścią oglądanej wystawy. 

 nie poprawiaj
Zawsze  coś  można  zrobić  lepiej  albo  szybciej.  W młodym wieku  do tej  prawdy
należy dochodzić stopniowo, a nie z góry. Jako rodzice chcemy, aby nasz maluch
odniósł szybko sukces i dlatego w dobrej wierze często poprawiamy go i nieustannie
doradzamy. Badania pokazują jednak, że dzieci są mniej kreatywne, jeśli narzuca im
się  lepsze  rozwiązanie.
Zamiast  poprawiać,  zadajmy  pytanie:  A jak  jeszcze  inaczej  można  rozwiązać  ten
problem? Jak jeszcze można narysować tego dinozaura?

 mądrze korzystaj z nowych technologii i naucz dziecko
Nowoczesne  technologie  to  nie  zło  pod  warunkiem,  że  nauczymy  dziecko,  jak
mądrze  korzystać  z  takich  zdobyczy  jak  tablet  czy  smartfon.  Przy  odpowiednim
zastosowaniu tego typu urządzenia mogą świetnie służyć rozbudzaniu pasji. Dobrym
pomysłem będzie np. wskazanie pociechom kanałów, na których starsze dzieci uczą
rysunku  czy  tańca.
Internet  stwarza  niedostępną  dla  wcześniejszych  pokoleń  możliwość  dotarcia  do
artystów, poznania ich warsztatu i bezpośredniego uczenia się od nich. Pokaż dziecku



jak dotrzeć do wartościowych treści oraz jak zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.
Uwaga  należy  bardzo  uważać  z  ilości  i  jakością  oglądanych  treści. Gotowe
rozwiązania takie jak gotowe zabawki elektroniczne także laptopy, komputery TV itp.
na pewno  nie  pobudzają  kreatywności  dziecka.  Najgorszy dla  CUN dziecka  jest
smartfon, telefon,  im większy ekran tym łagodniejsze działanie bodźców!

 pochwała nudy!-  nie organizuj  dziecku całego czasu i  tylko z  gotowymi
zabawkami

Najlepszy przyjaciel kreatywności? Nuda. Jeśli dziecko nie będzie miało co ze sobą
zrobić,  jego  umysł  zacznie  poszukiwać  rozrywki  w  bardziej  niekonwencjonalny
sposób. W czasie wolnym od zajęć i obowiązków mózg może bowiem ''odetchnąć'' i
wykorzystując  zebrane  wcześniej  informacje,  wpaść  na  zupełnie  nowe  pomysły.
Nie  organizujmy dzieciom całego dnia  i  nie  podsuwajmy gotowych zabawek lub
tabletów  gdy  zaczną  narzekać  na  brak  zajęć.  Sfrustrowany  malec  w  końcu  sam
uruchomi  wyobraźnię  i  wymyśli  dla  siebie  zabawę.

POBUDZANIE  DO  KREATYWNOŚCI (przykładowe  zabawy  w  warunkach
domowych)

- wyszukiwanie odpowiedników figur lub brył geometrycznych w świecie realnym,
- dokończenie historyjki,
- rozwiązywanie zagadek, quizy,
- malowanie, plastelina itp,
- zabawy związane z jedzeniem,
- taniec,
- teatr, koncert, wystawa,
- zwiedzanie, poznawanie nowych miejsc,
- motywowanie do działania,
- unikanie krytyki,
- przykład rodziców

Cytat  na zakończenie:
„Kochać  dziecko,  to  pomóc  mu  żyć  samodzielnie.  Obowiązkiem  rodziców  jest
wychowanie dzieci w taki sposób, aby były one zdolne, w odpowiednim momencie,
rozpocząć życie na własny rachunek. Dziecko dorastając, tak czy inaczej, staje się od
nas  coraz  bardziej  niezależne….  Zależnie  od  postępowania  rodziców,  mamy  do
czynienia z dwudziestolatkiem, który nie wie, jak załatwić najprostszą sprawę, lub z
młodym człowiekiem, który w sposób odpowiedzialny potrafi podejmować decyzje,
samodzielnie uporać się z wieloma problemami”

 (P. Pellegrino)
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