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Jak się uczą małe dzieci? 

https://wszechnica.org.pl/wyklad/jak-sie-ucza-male-dzieci/ 

Przygotowaliśmy dla Państwa skrócony zapis fascynującego wykładu prof. Anny Izabeli 

Brzezińskiej o tym, jak małe dzieci poznają świat i uczą się z otaczającej je rzeczywistości. 

Wykład wygłoszony został w maju 2010 r. podczas IX Ogólnopolskiego Spotkania 

Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Małe 

dzieci: wychowanie, edukacja, Internet”. 

 

 

Zdrowie psychiczne człowieka w każdym wieku, od seniora do małego dziecka, zależy od 

tego, czy trzy obszary: zabawa, nauka i praca są w równowadze. Czy chcemy, czy nie 

chcemy, uczyć trzeba się do końca życia, a uczymy się bez przerwy, szczególnie w trakcie 

różnych aktywności. 

Małe dziecko pracuje i przy okazji się uczy np. podczas zbierania klocków po zabawie, czy 

wycierania ściereczką stołu po jedzeniu. Jednocześnie, zabawa w gotowanie obiadu nie jest 

tym samym, co poważne podawanie mamie oskrobanych marchewek. Dlaczego tak jest, 

zostało wyjaśnione w trakcie wykładu. 

W latach sześćdziesiątych H.R. Schaffer badając interakcje matek z małymi dziećmi, które w 

porównaniu z rówieśnikami, były lepiej rozwinięte, wykrył tendencję tych matek do 

traktowania dziecka jakby było ono bardziej rozwinięte, niż to jest w rzeczywistości – czyli 

do stosowania zachowań antycypujących – tablica (czas 4:03). 

https://wszechnica.org.pl/wyklad/jak-sie-ucza-male-dzieci/
https://wszechnica.org.pl/wyklad/jak-sie-ucza-male-dzieci/
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Pobudzenie w dziecku napięcia uruchamiającego dążenie do zmiany, tworząc przestrzeń do 

rozwoju jest, zdaniem Pani profesor, najważniejszym odkryciem dotyczącym rozwoju małego 

dziecka. Wykazało ono, że dzieci, do których rodzice zwracają tak, jak do osób w pełni 

rozwiniętych i rozumnych, lepiej i szybciej się rozwijają. Dlatego też, jeśli mówimy do 

dziecka w trzeciej osobie, np. „damy Ani obiadek”, to nie powinniśmy się dziwić, jeśli 

dziecko, gdy już zacznie mówić, też mówi o sobie w trzeciej osobie.  

W komunikacji z małym dzieckiem ważny jest kontakt wzrokowy. Jeśli małe dziecko patrzy 

w bok, to dorosły/mama powinna przesuwać się w tym kierunku, w którym patrzy małe 

dziecko i mówić do niego, patrząc mu w oczy.  

Nauczyciel stojący z tyłu klasy i mówiący do pleców uczniów, nie złapie z nimi kontaktu i nie 

przekaże im wiedzy, którą chce przekazać. Aby to zrobić, powinien uruchomić zachowania 

antycypujące, czyli jakimś swoim komunikatem i gestem, widocznym dla uczniów 

przyciągnąć uwagę uczniów. Zachowania antycypujące są podstawowym „narzędziem” 

wspomagania rozwoju dziecka. Bez tych zachowań dziecko rozwija się w sposób całkowicie 

naturalny i w odpowiednim czasie pewne „rzeczy” się pojawią. I niektórzy mogliby 

powiedzieć „to zostawmy rzecz naturze”, jednak nigdy nie wiadomo, które dziecko można 

„pozostawić naturze”, a które wymaga pracy i uwagi.  

W trakcie zachowań antycypujących należy cały czas obserwować dziecko, by zauważyć, w 

którym momencie zadanie jest dla niego za trudne i dziecko wymaga pomocy. Przykład: 

dzieci 3-5 miesięczne, które zaczynają sięgać po różne przedmioty, trochę bezwładnie 

machają ręką. Wtedy dorosły/rodzic powinien starać się trafić tym przedmiotem w rękę 

dziecka lub przytrzymywać rękę dziecka, by trafiło samo. Zachowanie niewspomagające 

rozwoju dziecka jest wtedy, gdy dorosły włoży przedmiot w rękę dziecka i zaciśnie jego palce 

na przedmiocie.  

Zachowane wspomagające jest wtedy, gdy dorosły „kusi” dziecko przez jakiś czas, a gdy już 

widzi, że dziecko zaczyna rozumieć sytuację, zbliża przedmiot na tyle blisko by dziecko 

wykonało wysiłek, i by go złapało. Gdy mu się to uda, pojawia się w dziecku poczucie 
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skuteczności, „triumf w oczach”, które jest nagrodą. To czego nie należy robić dziecku, to 

odbierać mu tej nagrody, tej skuteczności np. chowając rękę z przedmiotem za siebie – co dla 

nas może być zabawne, ale dla dziecka już nie. Podsumowując należy dziecko „wyciągać” 

trochę ponad jego siły, jednak tak, by nie doznawało porażki. Równoczesne należy pomagać 

dziecku, ale nie wykonując zadanie za nie, a ucząc je poszukiwania sposobów na rozwiązanie 

problemu/mów. Wniosek, który działa przez całe życie człowieka: ten kto uczy, formalnie 

lub nieformalnie, nie stawiając wymagań „ponad stan”, niczego nikogo nie nauczy, gdyż 

działał będzie na poziomie, który już jest. Rozwój i wychowanie, jeśli mają być 

konstruktywne, pozytywne i wyciągać ludzi w górę, wiąże się z pokonywaniem przeszkód, 

słabości, barier. Z przechodzeniem od nieznanego do znanego, od nieumiejętności do 

umiejętności. Jeśli nie będzie ze strony dorosłych/rodziców zachowań antycypujących, czyli 

nie będą oni stawiali dziecku zadań trudniejszych od tych, które jest ono w stanie wykonać, 

nie będzie rozwoju dziecka, szczególnie w przypadku dzieci z grupy ryzyka.  

Przykłady zachowań antycypujących (ćwiczenia, zabawy) omawiane są w 21:11 i 36:53 

minucie wykładu. 

Zachowania antycypujące – tablica (czas 21:23) 

 

 

Pseudodialog, najlepsza z zabaw rozwojowych, ma miejsce, gdy dorosły mówi do dziecka 

wtedy, gdy ono jeszcze niczego nie rozumie. W tym momencie dziecko odbiera ton i tembr 

głosu oraz emocje, które są w nim zawarte. Po tym, co się dzieje z głosem dorosłego/rodzica, 

jego mimice i ruchach dziecko orientuje się w danej sytuacji i powoli zaczyna kojarzyć 

sytuację ze słowem. Jednocześnie jest to proces wzajemnego dostrajania się, pozwalający 

dziecku na lepsze rozumienie otoczenia.  

Dla dorosłego jest to czas na bycie kreatywnym, fantazjowanie i uczenie się lub 

przypominanie sobie różnego rodzaju zabaw interesujących dla dziecka. Pomysłowy dorosły 
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uważnie obserwuje dziecko, wie w którą stronę zmierza jego rozwój i już tam czeka z 

gotowym pomysłem dalszych działań antycypujących.  

Przykłady źle antycypujących zachowań, nie rozwojowych dla dziecka, omawiane są w 

minucie 28:35 wykładu. 

Dzieci są wtedy dobrze przygotowane do przedszkolnych i szkolnych zabaw opartych na 

słowach, gdy rodzice wcześniej prowadzili z nimi takie zabawy. Uwaga - jeśli wiedza w 

szkole przekazywana jest w sposób niezrozumiały dla dziecka, wtedy zaczyna ono uczyć się 

na pamięć.  

Trzy źródła wiedzy: refleksja i autorefleksja, zabawa -> własne doświadczenia i przekaz 

społeczny – tablica (czas 39:40).   

 

Każdy z nas uczy się przez własne doświadczenie i przez bezpośredni, fizyczny kontakt z 

rzeczywistością w tym manipulowanie, rozmontowywanie, poznawanie zawartości. Każdy z 

nas w zabawie coś kiedyś rozkręcił, chcąc zobaczyć co jest w środku. Jest to ciekawość 

poznawcza i pierwotny odruch orientacyjny, z którym się rodzimy. I czasem ciekawość 

dziecka może prowadzić do rozmontowania zabawki, co dorośli często nazywają 

„niszczeniem zabawki”, a tak naprawdę jest to ważny element procesu rozwojowego.  

Własne doświadczenie jest wtedy, gdy własnymi oczami, rękoma, słuchem przekonamy się, 

jakie coś jest. Odbierając świat własnymi zmysłami dowiadujemy się, że coś jest lekkie, 

ciepłe, szorstkie, przyjemnie lub nieprzyjemne, wydaje jakiś dźwięk, który dla jednych może 

być przyjemny, dla innych nie. Dla małego dziecka jest to podstawa jego rozwoju i główny 

sposób poznawania świata, a słowa dorosłego mogą temu towarzyszyć, wspierając rozwój 

dziecka. Dlatego jest tak ważne, by dziecko od samego początku swojego życia miało jak 

najwięcej fizycznego kontaktu z otoczeniem. W związku z tym łóżko dziecka powinno być 

tak ustawione, by mogło ono z niego widzieć świat a nie ścianę. Na miękkim materacu 

dziecku będzie trudno się przekręcić z boku na bok, dlatego w ciągu dnia można je czasem 
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położyć na kocu na podłodze, by sobie poćwiczyło różne ruchy. Samo mówienie do dziecka, 

bez pozwalania mu na doświadczanie otoczenia nie będzie dla dziecka rozwojowe. 

Przekazem społecznym są komentarze dorosłego wypowiadane w trakcie zabawy z 

dzieckiem. I nawet jeśli w tym momencie dziecko jeszcze nie rozumie tego, co dorosły mówi, 

to po jakimś czasie połączy ono słowo z działaniem. Zachowania antycypujące są również 

przekazem społecznym, który dotyczy informacji i emocji, czyli stosunku do świata. I te dwie 

rzeczy razem, nakładają się na doświadczenie dziecka. 

Refleksja i autorefleksja (omawiane w minucie 48:49 wykładu), czyli zdawanie sobie 

sprawy z własnego myślenia, przychodzi później i pojawia się między 10 a 12 rokiem życia 

dziecka.  

Ważne (minuta 53:35) - dzieci, które z jakiegoś powodu w okresie wczesnorozwojowym nie 

zostały „nasycone” własnym doświadczeniem, w późniejszym okresie życia (2-4 lata) będą 

miały kłopot z uczeniem się nowych pojęć. Takie dziecko wymaga cofnięcia się do 

wcześniejszych lat rozwojowych i „korepetycji” z tego, co je ominęło. Dziecko szybko 

nadrobi zaległości, a przekaz społeczny będzie dla niego zrozumiały dzięki temu, że 

„nasączyło” go własnymi doświadczeniami.  

To „jak się uczymy”, omawiane jest od 55:10 minuty wykładu.  

Trzy sposoby funkcjonowania umysłu dziecka - tablica (czas 56:09): 

 

Według modelu ziarnko do ziarnka - tak myślą rodzice; 

Według modelu geologicznego – tak myślą nauczyciele; 

Według modelu „melting pot” – tak pokazują badania. W tym modelu ważna rolę odgrywa 

ten, który w sposób umiejętny wspiera naukę dziecka, porządkując doświadczenia dziecka i 

wprowadzając w nie pojęcia. Dzieje się tak na przykład podczas spaceru w parku, gdy 
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dorosły/rodzić mówi do małego, leżącego w wózku dziecka, opowiadając mu o tym, co się 

wokół dzieje. „Nasączanie” pojęciami dzieje się też przez komunikację niewerbalną, np. 

przez dotyk, emocje i może być „na plus”, czyli wspierające, ale też może być „na minus”, 

czyli blokujące, naznaczające. Dlatego dorosły musi być bardzo uważny na to, co robi w 

obecności dzieci, jak naznacza różne sytuacje po to, by nie przekazać dziecku własnych 

uprzedzeń, np. niechęci do sąsiadki.   

Kryteria oceny tego, czy środowisko, w którym wychowuje się małe dziecko jest dobre czy 

złe omawiane są w minucie 1:05:57 wykładu.  

Dwa kryteria oceny - tablica (czas 1:06:20):  

 

Wielu dorosłym/rodzicom wydaje się, że jak dziecko ma więcej, to jest lepiej, a jak ma mniej 

to jest gorzej. Otóż nie! Najważniejsze jest operowanie środowiskiem tak, by dawało ono 

dziecku jak najwięcej okazji do poznawania swoich możliwości. Czyli dużo zabawek to nie 

koniecznie jest dobrze, a mało zabawek to źle, bo ważne jest to, czy te zabawki dają dziecku 

różne okazje i możliwości do poznawania świata, czy jego otoczenie jest różnorodnie. W 

związku z tym, ważne jest, by kąciki zabaw/miejsca do zabaw były tak skonstruowane, aby 

dziecko mogło dodać coś/wiele od siebie, a nie jedynie odtwarzać. Na przykład: nie gotowa 

mini kuchnia z garnkami i potrawami, ale zestaw pudełek i przedmiotów, z których dziecko 

ułoży kuchnię i „przygotuje” potrawy (więcej przykładów w minucie 1:12:07). 

Podsumowując: nie „dużo”, ale „różnie”. 

Co sprzyja rozwojowi dziecka, a co nie sprzyja - tablica (czas 1:14:60) 
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W dalszej części wykładu (od minuty 1:18:27), w oparciu o metaforę „budowy domu” 

omawiane są okresy/etapy rozwoju dziecka. 

Wczesne dzieciństwo - fundament i piwnica - tablica (czas 1:18:53) 

 

Wczesne dzieciństwo to fundament i piwnica w rozwoju człowieka i jest inwestycją na całe 

jego przyszłe życie.   

Wiek przedszkolny (omawiany od minuty 1:20:09) – to mury i okna – tablica (czas 1:21:33) 
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W wieku przedszkolnym, w życiu rozwojowym dziecka pojawia się nowy „element”, czyli 

inne dzieci, z którymi dziecko musi się konfrontować w zmyślaniu i wzajemnym 

fantazjowaniu.    

Wiek szkolny (omawiany od minuty 1:22:25) to dach i komin - tablica (czas 1:22:30) 

 

W wieku szkolnym (do 3 klasy szkoły podstawowej) bardzo ważne jest kształtowanie 

poczucia wartości dziecka. Teraz dziecko już się nie bawi w gotowanie, ale musi mieć 

poczucie, że np. pomogło mamie zrobić prawdziwy obiad, taki bez udawania. W tym czasie 

dziecko musi odnosić własne sukcesy, musi mieć poczucie, że zrobiło różne rzeczy „na 

poważnie”. Częstym błędem dorosłych/rodziców, szczególnie wtedy, gdy dziecko słabo radzi 
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sobie w szkole, jest koncentracja na tym, by dziecko już tylko się uczyło, resztę zrobią 

rodzice. W efekcie dziecko zostaje z tym, w czym nie jest dobre, a odebrane jest mu to, w 

czym mogłoby samo sobie pokazać, że jest dobre, że ma kompetencje, że jest samodzielne. 

Czyli wszystko to, co będzie mogło wykorzystać późniejszym życiu. W efekcie dziecko nie 

ma na czym budować poczucia swojej wartości.  

Każdy człowiek w każdym okresie życia jest osobą (omawiane od minuty 1:25:11). 

Jak myślimy tak się z dzieckiem bawimy! – tablica (czas 1:26:35) 

 

Dorosły cały czas musi tak balansować by zachować równowagę w interakcji z dzieckiem. 

Gdy jest zbyt aktywny to zabiera przestrzeń dziecku, gdy jest zbyt opiekuńczy to nie 

stymuluje dziecka do rozwoju.  

Myślenie typu „Roślina” pozwala na to by dziecko rozwijało się swoim torem, co jest bardzo 

wygodne dla dorosłego, jednak prowadzi do postawy „jakim mnie Panie Boże stworzyłeś 

takim mnie masz”. Dziecko potrzebuje zachowań antycypujących, wyciągających je w górę.  

Myślenie typu „Maszyna”, jest wtedy, gdy dziecko robi tylko to, co dorosły chce. Jest ono 

bardzo niebezpieczne dla rozwój dziecka, gdyż jest dla niego uprzedmiotowiające i niszczy 

indywidualność dziecka.  

Myślenie typu „Osoba”, upodmiotowiające, jest dla dorosłego trudne, gdyż wymaga od niego 

ciągłego balansowania i kontrolowania swojej aktywności. Dorosły musi umieć wycofać się 

pozostawiając miejsce na aktywność dziecka. Zbyt aktywny dorosły zabiera dziecku 

przestrzeń do rozwoju a za mało aktywny dorosły, z brakiem zachowań antycypujących, nie 

wspomaga rozwoju dziecka. W tym typie myślenia, najtrudniejszym dla dorosłego/rodzica, 

ale najlepszym dla rozwoju dziecka, trzeba z dzieckiem dyskutować, uzgadniać i negocjować.  

I Model: NAKAZU – myślenie typu „Maszyna” tablica (czas 1:28:22) 
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To jest myślenie typu „Jestem starsza wiem lepiej, ty wykonuj polecenia. Nie będziesz ze 

mną dyskutował”. Tu nie ma miejsca na zabawę, jest tylko wykonywanie poleceń. Tak myślą 

ci dorośli, którzy uważają, że zabawa jest dobra tylko wtedy, gdy czegoś uczy. Niestety wtedy 

nie jest to zabawa a jest to nauka. Zabawa jest wtedy, gdy dziecko robi to co chce a zadaniem 

dorosłego jest takie przygotowanie otoczenia, by dziecko nie wpadało na „głupie pomysły”. 

Zabawa z założenia nie może być dydaktyczna. Dziecko musi być twórcą a nie odtwórcą, 

gdyż tylko wtedy przygotowuje się do „nieznanego świata”. 

II Model: PRZYZWOLENIA – myślenie typu „Roślina” - tablica (czas 1:29:44)  

 



11 
 

Dorosły musi podsycać dziecko do rozwoju „zasilając” je z zewnątrz, gdyż jeśli dziecko nie 

będzie podsycane pomysłami dorosłego to zrobi tylko tyle ile umie/potrafi. Jeśli nie ma 

dorosłego, który dyskutuje, przeciwstawia się, pokazuje, że można inaczej dziecko stoi w 

miejscu w swoim rozwoju. Dziecko rozwija się wtedy, gdy musi coś dorosłemu tłumaczyć, 

dyskutować z nim.    

III Model: WSPÓŁPRACY – myślenie typu „Osoba” - tablica (czas 1:31:04) 

 

Linia niebieska to linia dorosłego. Linia czarna to linia dziecka. Zielona i czerwona linia to 

kolejni dorośli.   

Zielone kółko, to moment kontaktu dziecka z dorosłym. Czerwone kółko to moment uczenia 

się dziecka. Kołka różowe i niebieskie to epizody wspólnego, dorosłego i dziecka, 

zaangażowania. To zaangażowanie musi być wspólne, dorosły nie może być trochę z 

dzieckiem, a trochę robić coś innego (czytać, gotować itp.), ma być tu i teraz całym sobą.   

W modelu współpracy dziecko ma swoją linię a dorosły swoją. Dziecko nie jest poddawane 

ciągłej kontroli dorosłego, ma swobodę. Ono ma swoją „linię” a dorosły ma swoją, 

współpracują ze sobą. Jednocześnie epizody wspólnego zaangażowania nie mogą być zbyt 

krótkie, bo dziecko nie „nabawi się” wystarczająco z dorosłym i będzie czuło niedosyt. Dobra 

zabawa dzieje się z pomysłu dziecka, z jego inspiracji, a dorosły ma wejść w tę inspirację, w 

tę „bajkę”.  

Holenderski antropolog, Johan Huizing, w swojej książce pt.: Homo ludens. Zabawa jako 

źródło kultury pisze o tym, że dorośli nie potrafią bawić się z dziećmi i najczęściej są 

„psujami”, bo nie potrafią wejść w zabawę na poziomie dziecka. Bo, gdy jest prawdziwa 

zabawa, to czas dziecka staje, a dorosły nie powinien nagle wkraczać w ten czas ze swoim 

zadaniem/działaniem. 
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Prawdziwa zabawa – tablica (czas 1:34:55) 

 

Czas, miejsce i przedmioty nie wystarczą, by dziecko mogło się bawić, musi być dorosły 

pomysłowy i wrażliwy, by delikatnie inspirować dziecko. A wielu rodziców i dziadków nie 

wiem o tym, że mogą być fantastycznymi kumplami dziecka w zabawie, że i im czas też 

może stanąć.  

Główne źródła zagrożeń w rozwoju dziecka – tablica (czas 1:37:01) 

 

Jednocześnie głównym źródłem zagrożeń w zabawie małego dziecka, są momenty, w których 

dorosły się wtrąca. On się musi wtrącać, by antycypować dziecko, wpływając na jego dalszy 
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rozwój, jednak musi to robić delikatnie, tak by nie powodować wycofania się dziecka z 

zabawy.  

Nadmiar kontroli nad dzieckiem – tablica (czas 1:37:24) 

 

Nie ma dyskusji z tym, że rodzice muszą kontrolować swoje dzieci, a nauczyciele muszą 

kontrolować swoich uczniów. Chodzi jednak o to, by nie kontrolować wszystkiego, zawsze i 

wszędzie, ponieważ kontrola hamuje rozwój. Każda kontrola, nawet ta dobra.  

Niedostatek kontroli nad dzieckiem – tablica (czas 1:38:33) 
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Niedostatek kontroli lub słaba kontrola, tzw. „wychowanie na księcia”, też nie jest dobre, 

gdyż pozbawia dziecko możliwości przeżycia silnych emocji. W momencie, gdy dorosły 

czegoś zabrania, to dziecko się wścieknie lub rozpłacze. Potocznie uważa się, że nie jest 

dobrze, gdy dziecko przeżywa silne emocje. I to jest błędne myślenie, gdyż dziecko musi 

nauczyć się przeżywać silne emocje, te krańcowe, po to by nauczyć się z nimi żyć i radzić 

sobie z nimi w dalszym życiu. W momentach silnych emocji dziecko rozpoznaje swoją 

odporność i uczy się strategii radzenia sobie z własnymi emocjami.   

Rozróżnienie między posiadaniem kompetencjami a poczuciem kompetencji: kompetencje są 

wtedy, gdy dziecko wie i umie, a poczucie kompetencji jest wtedy, gdy dziecko wie, że wie i 

wie, że umie. No i tu jest słaby punkt polskiego wychowania - zbyt mało chwalimy dzieci za 

konkretne rzeczy, mówiąc, że „to zostało super zrobione”, „to mi się bardzo podoba, a to nie 

bardzo”. Nie chodzi tu o chwalenie za nic, chodzi o chwalenie za konkrety. 

Podstawowe zadania „Ważnego Dorosłego” – tablica (minuta 1:42:45) 
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Im dziecko jest młodsze, tym potrzebuje więcej zabawy. Im jest starsze, tym potrzebuje 

więcej obowiązków, ale NIE zamiast zabawy. Zabawa w dalszym ciągu jest dziecku 

potrzebna do rozwoju. 

Poniżej (od minuty 1:44:36 do minuty 1:58:10 wykładu) prezentowany jest Kwestionariusz 

AHEMD, wykorzystywany do badania tego jak otoczenie dziecka wpływa na jego rozwój.  

Kwestionariusz AHEMD - tablica (czas 1:44:36). 

 

Wszystkie zawarte w kwestionariuszu pytana są ważne.  
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To, ilu dorosłych mieszka z dzieckiem mówi o tym, jak dużo możliwości do interakcji ma 

dziecko na co dzień. Interakcje z osobami poniżej 18 roku życia mają inną wartość niż te z 

dorosłymi, gdyż dziecku łatwiej uczyć się od osoby, która rozwojowo jest bliżej dziecka. To, 

ile pokoi jest w domu mówi o tym, ile potencjalnie jest miejsc, z których może korzystać 

dziecko. To jak długo dziecko jest w tym domu mówi o tym, jak dużo swojskości jest wokół 

dziecka, jaki ma ono poziom poczucia bezpieczeństwa.  

Przestrzeń wokół domu – tablica (czas 1:47:09) 

 

Przestrzeń wewnątrz domu – tablica (czas 1:47:36) 
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Informacje o tym, czy wokół domu znajduje się wystarczająco duża przestrzeń, by dziecko 

czuło się swobodnie i mogło swobodnie bawić oraz o rodzaju powierzchni/przestrzeni, 

znajdującej się wokół dziecka (od 3 do 18 miesięcy życia) dają pojęcie o tym, w jaki sposób 

otoczenie stymuluje dziecko do rozwoju.   

Codzienne czynności w domu – tablica (czas 1:48:30) mówią o tym, jak dużo czasu 

dorosły/rodzic przeznacza tylko dla dziecka. 

 

 

Jak dziecko spędza czas w ciągu dnia – tablica (czas 1:49:30) 
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Od minuty 1:49:40 wykładu prezentowane są różnorakie zabawki oraz materiały do tworzenia 

zabawek, stymulujących rozwój dziecka w wieku od 3 do 18 miesięcy.   

Ważne (tablica – czas 1:54:08): w wieku od 3 do18 miesięcy - potem już trzeba uważać - 

dzieciom wręcz niezbędne jest wszystko to, co je buja i trzęsie. Ruch płynu mózgowo-

rdzeniowego, pozytywnie wpływa na kształtowanie się mózgu dziecka. Dzieci, które tego w 

dzieciństwie nie miały/nie doznały inaczej się rozwijają i częściej mają chorobę lokomocyjną.  

Podsumowanie - tablica (czas 1:58:12)  

 

Jeśli przebywamy z dzieckiem jedynie w obszarze, który ono zna, pokazujemy/mówimy o 

tym, co dziecko już zna i o czym wie, to nie stymulujemy dziecka do dalszego rozwoju, 

pozostawiając je w strefie aktualnego rozwoju.  

Strefa najbliższego rozwoju jest „wyciąganiem” rozwoju dziecka ponad poziom, który ono 

już posiada. I jeśli w najmłodszym okresie życia dziecko będzie pozostawało jedynie w strefie 

aktualnego rozwoju, to stracimy wszystko to, co dziecko mogłoby „wyciągnąć” będąc 

wspierane przez dorosłego. Szczególnie jest to niebezpieczne w przypadku rozwoju dziecka z 

obszaru ryzyka, o czym nie zawsze wiadomo w pierwszym okresie życia dziecka.   

A na zakończenie - pamiętajmy też, że dla dorosłego, im jest on starszy, tym ważniejszy jest 

dla niego kontakt z małymi dziećmi. Interakcje z małym dzieckiem są dla dorosłego 

stymulujące i pozwalają na ciągły rozwój i utrzymanie jego mózgu w dobrej kondycji.  

Dziękuję bardzo. 
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