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PO CO PRZEDSZKOLE? 

 

 

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem 

się w przedszkolu. (...) Tam się nauczyłem, że trzeba: dzielić wszystko, postępować uczciwie, nie 

bić innych, odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz, sprzątać po sobie, nie brać nic, co do 

mnie nie należy, powiedzieć "przepraszam", jeśli się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem, 

spuszczać wodę, jeść ciepłe bułeczki i popijać zimnym mlekiem, prowadzić zrównoważone życie, 

trochę się uczyć i trochę myśleć, malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i 

codziennie trochę popracować, po południu zdrzemnąć się
1
.  

 

 

Kiedyś rzeczywiście było tak, że przedszkola służyły pracującym rodzicom, ale dziś nie to 

jest najważniejszą racją ich istnienia. Kiedy w XIX wieku powstawały pierwsze przedszkola, 

miały służyć przede wszystkim bezpiecznemu przechowaniu dzieci w czasie, gdy ich rodzice 

zajęci byli pracą. Jednak w II połowie XX wieku, razem z odkryciami dynamicznie 

rozwijającej się wtedy psychologii dziecka, przedszkola zaczęły zmieniać się  

z „przechowalni” i miejsc bezpiecznego spędzania czasu przez dzieci w placówki służące ich 

rozwojowi.  

Dzisiaj – w burzliwym okresie przemian tak mentalnych i kulturowo-społecznych, jak  

i ekonomiczno-systemowych, dotyczących także systemu wychowania i edukacji 

najmłodszych obywateli – warto zadać pytanie, czy obecne przedszkolaki powiedzą  

jako dorośli ludzie, że wszystkiego, co dla nich ważne, nauczyły się już  

w swoim rodzinnym domu, w przedszkolu, czy nawet wcześniej: w żłobku? Czy to tam 

właśnie zbudowały fundament, rodzaj bezpiecznej bazy dla doświadczeń nabywanych  

w późniejszych kolejnych etapach życia? Warto zapytać też dzisiaj dorosłych o to, co dla nich 

jest najważniejsze, jaki jest ich sposób widzenia świata, siebie i innych ludzi, i na ile wpływ 

na to miały wczesne lata ich życia, w tym pobyt w przedszkolu. 

Odpowiedź na pytanie o znaczenie, rodzaj i siłę wpływu wczesnej opieki i edukacji dzieci 

na ich dalsze funkcjonowanie w okresie dzieciństwa, dorastania i dorosłości zależy w dużym 

stopniu od tego, jak my, dorośli – ich rodzice, dziadkowie, nauczyciele i różnego rodzaju 

specjaliści – dziś myślimy o przedszkolu. Po pierwsze:  jaką rzeczywistość tworzymy dziecku 

w wieku przedszkolnym i jak organizujemy każdy jego dzień? Po drugie: jaką wagę 

przywiązujemy do rzeczywistości fizycznej (organizacja i aranżacja przestrzeni domowej  

i wokół domu, w przedszkolu i wokół niego), a jaką do medialnej i internetowej? Po trzecie 

wreszcie: jak dbamy o społeczne kontakty dzieci, wśród których coraz więcej jest jedynaków?  

Może przy okazji stawiania tych pytań warto jeszcze raz zastanowić się nad tym, po co, 

do czego, i jakie przedszkole jest dziś potrzebne? Ważne jest też, by pomyśleć, co 

z potocznych społecznych opinii na temat przedszkoli jest prawdą, wynikającą ze znajomości 

prawidłowości rozwoju dziecka i jego potrzeb, a co może być jedynie mitem, podszytym 

błędnym postrzeganiem tego, czym jest dzieciństwo, rozwój i edukacja, a także jaka jest rola 

dorosłych – jako rodziców i jako nauczycieli. 

 

                                                 
1  To często wykorzystywany cytat z bestsellera pt.: Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, nauczyłem się  

w przedszkolu (R. Fulghum, Wydawnictwo Kos, 2008).   
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Prawdy i mity dotyczące przebywania dziecka z innymi ludźmi 

 

Dziecko potrzebuje zarówno dorosłych, jak i rówieśników, by mogło się dobrze 

rozwijać. Dorośli stawiają przed dzieckiem różne oczekiwania, uczą je rzeczy pożytecznych 

w dalszym życiu, mówią o tym, co dobre i co złe, co wolno, a czego nie wolno; przede 

wszystkim jednak stale stawiają je przed coraz trudniejszymi zadaniami. Rówieśnicy 

natomiast – przez to, że doświadczają podobnych wymagań i podobnych trudności w ich 

spełnianiu – mogą stawać się dla dziecka najbliższym źródłem pomocy. Ważne, by nie działo 

się to zawsze w obecności czy pod kontrolą rodziców ani innych dorosłych, np. nauczycielki  

w przedszkolu. Można tak zorganizować działania dzieci, aby w zabawie mogły sobie 

wzajemnie coś wyjaśniać, pomagać, służyć radą w momentach trudniejszych, a także dzielić 

się doświadczeniami i wymieniać wrażeniami. Muszą mieć chwile tylko dla siebie i bez 

dozoru dorosłych, bo tylko wtedy będą się uczyły samodzielności w radzeniu sobie w różnych 

sytuacjach. 

Niezależnie od tego, ilu w najbliższym otoczeniu dziecka jest dorosłych, a ile dzieci 

młodszych, starszych i rówieśników, musi ono mieć przekonanie, że dochodzi do celu 

swoją drogą, pokonując samodzielnie różne trudności, ale i podpatrując, jak robią to jego 

koledzy. Między dorosłym a dzieckiem jest zbyt duża – naturalna – różnica poziomu wiedzy  

i umiejętności, która czasem zniechęca do zwracania się o pomoc. Dysproporcja ta jest 

znacznie mniejsza między dziećmi. Czasami wypracowanie czegoś wspólnie z rówieśnikiem, 

choć wymaga większego wysiłku, jest o wiele bardziej satysfakcjonujące i ważne w procesie 

budowania obrazu samego siebie. Zawsze też jest tak, że któreś z dzieci jest w czymś bardziej 

kompetentne niż inne. Przedszkole staje się więc swego rodzaju rówieśniczą giełdą wymiany 

kompetencji i wiedzy. Zawsze można podpatrzeć kolegę, poprosić go o pomoc w rozwiązaniu 

problemu, nauczyć się czegoś od niego albo, co równie ważne, samemu stać się źródłem 

wsparcia i „nauczycielem”.  

Taki rówieśniczy tutoring jest niemożliwy do zorganizowania w domu, nawet, gdy 

dziecko ma rodzeństwo, kolegów na podwórku, a do domu zaprasza się jego rówieśników. 

W przedszkolu doświadcza się bowiem o wiele więcej różnych naturalnych trudnych sytuacji, 

w których pomoc bardziej doświadczonego w jakimś zakresie kolegi może okazać się 

owocna. Interwencja dorosłego w takim momencie oznaczałaby z punktu widzenia dziecka: 

„nie umiem, nie dam sobie sam rady, mama czy Pani musi mi pomóc”; pomoc kolegi oznacza 

zaś: „no, prawie już to wiem, umiem, jeszcze trochę się pomęczę i będzie koniec, w końcu ja 

mu też przecież pomagam, jak tego potrzebuje”. Doświadczenie tutoringu rówieśniczego 

umożliwia dokonywanie społecznych porównań, daje dziecku dystans potrzebny do 

ukształtowania się realistycznej samooceny, a zatem pomaga w budowaniu realistycznego 

obrazu siebie, swoich mocnych i słabych stron. Nie tylko więc dorośli, rodzice i nauczyciele, 

lecz także rówieśnicy stają się punktem odniesienia dla oceny własnych zasobów, ograniczeń 

i efektów pracy. Tutoring rówieśniczy przygotowuje też dziecko do współpracy, uczy 

przyjmowania perspektywy drugiej osoby oraz rozwija zdolność wspólnego realizowania 

zadań, w trakcie których dzielimy się z innymi ludźmi swoimi zasobami, wspólnie pracujemy 

nad ograniczeniami, ale i wspólnie cieszymy się z efektów pracy. Jest wreszcie źródłem 

wewnętrznych nagród, czyli samozadowolenia dziecka wtedy, gdy pomoc koledze okaże się 

skuteczna. 
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Prawdy i mity dotyczące poznawania świata 

 

Nieprawdą jest, że prawdziwa nauka zaczyna się dopiero w szkole. Trwa ona od 

początku życia dziecka, rozpoczynając się w jego rodzinie pierwszymi kontaktami 

z rodzicami i innymi opiekunami. Każdy bowiem kontakt z drugim człowiekiem pozostawia 

w dziecku swój ślad. Sposób, w jaki dorośli zwracają się i mówią do dziecka, „naznacza” 

emocjonalnie to, co do niego mówią i czego od niego oczekują. Kiedy pokazujemy coś 

dziecku w ZOO, przeglądamy z nim i czytamy książeczki, oglądamy program w telewizji, 

buszujemy w internecie, zabieramy ze sobą do banku, sklepu, lekarza, kawiarni, muzeum i do 

różnych ciekawych miejsc – nie tylko w sposób całkowicie naturalny dowiaduje się ono wielu 

nowych i ciekawych rzeczy, lecz także kształtuje w sobie określony stosunek emocjonalny do 

tego wszystkiego, obserwując nasze zachowania, miny, gesty oraz to, w jakie interakcje 

wchodzimy z innymi ludźmi.  

W przedszkolu dziecko ma znacznie więcej niż w domu okazji do zobaczenia  

i osobistego doświadczenia tego, że ludzie są różni, że w tej samej sytuacji mówią różne 

rzeczy i różnie się zachowują, że nie wszyscy w grupie lubią budyń, a nie lubią szpinaku, i że 

to samo słońce można narysować zupełnie inaczej. Przedszkolak może się dowiedzieć, gdzie 

byli koledzy w czasie wakacji, jak tam było, co robili i co widzieli; może odkryć, że czasem 

o tej samej sprawie Pani mówi inaczej niż mama, tato, dziadek czy babcia. To wszystko 

sprawia, iż w przedszkolu znacznie łatwiej doświadcza się konfliktu poznawczego, czyli 

sprzeczności między tym, co wie dziecko, a co wiedzą na ten sam temat inni ludzie – tak 

rówieśnicy, jak i osoby dorosłe. Konflikt poznawczy to potężny motor rozwoju, i to nie tylko 

poznawczego. Dziecko uparcie zadaje wtedy dociekliwe pytania, nie zadowalając się byle 

jaką odpowiedzią; samo chce coś sprawdzić, zaczyna eksperymentować, szukać, konsultować 

się z kolegami i rodzicami, a także korzystać z Internetu.  

Wielka część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach 

jego życia. Nie chodzi tu tylko o wiedzę i bogaty zbiór różnych umiejętności; przede 

wszystkim mamy na myśli ciekawość świata i kompetencje poznawcze, takie jak twórcze 

myślenie, gotowość do podejmowania problemów i wytrwałość w ich rozwiązywaniu. Im 

lepiej dzieci są przygotowywane do tego w pierwszych latach życia w swoich rodzinach, tym 

owocniej będzie przebiegała ich edukacja w przedszkolu, a potem w szkole. Szkoła więc 

niczego nie rozpoczyna i nie uruchamia, włącza się natomiast w trwający od początku życia 

dziecka proces rozwoju. Albo umie wykorzystać jego owoce, udoskonalić je i otworzyć przed 

dzieckiem kolejne drzwi do świata, stawiając przed nim nowe, trudne, ale atrakcyjne 

wyzwania, albo marnuje to wszystko – przede wszystkim entuzjazm, ciekawość i chęć 

uczenia się. 

Dobre przedszkole nie jest przechowalnią, w której dzieci w bezpiecznym otoczeniu 

bawią się pod dozorem dorosłych – taki model odszedł do lamusa i żaden rozsądny rodzic go 

nie zaakceptuje! Ale też przedszkole nie może być „małą szkołą”, jak tego chciałaby część 

rodziców i nauczycieli, szczególnie klas początkowych. Tak jak wiek przedszkolny, zwany 

też wiekiem zabawy, ma do spełnienia ważną rolę w procesie rozwoju człowieka, tak  

i instytucje edukacyjne (w tym wypadku przedszkola) muszą pełnić swoje funkcje najlepiej 

jak potrafią (a nie są to tylko funkcje dydaktyczne!).  
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Prawdy i mity na temat stawania się sobą  

 

Wiek między 2-3 a 6-7 rokiem życia to czas jedynej w swoim rodzaju zabawy; takiej, jaka 

się już nigdy więcej w życiu nie powtórzy. Sensem rozwoju w tym czasie jest bowiem 

odkrycie granicy między światem fikcji i światem rzeczywistym, poszerzenie pól ciekawości 

poznawczej, poznanie różnych sposobów eksploracji otoczenia i eksperymentowania z nim, 

zadawanie pytań i domaganie się odpowiedzi, a także niczym nieograniczone tworzenie. To 

wszystko może się zdarzyć jedynie podczas prawdziwej zabawy – nieinicjowanej  

i niesterowanej przez dorosłego, zabawy w przestrzeni, którą można modyfikować, i w czasie 

której można się przebierać, być „kimś innym”. To tzw. „zabawa na niby” – prawdziwa  

w sensie doświadczanych przez dziecko emocji i tego, co się rzeczywiście dzieje, ale „na 

niby”, bo w czasie i przestrzeni stworzonej w jego wyobraźni, z przedmiotami, którym nadało 

różne znaczenia i które w świecie prawdziwym są czymś zupełnie innym, np. łyżka nie jest 

lalką, a karton po lodówce nie jest statkiem kosmicznym. W taki właśnie sposób dziecko 

zdobywa ogrom doświadczeń, umiejętności i wiedzy o sobie, innych ludziach, otoczeniu  

i dalekim świecie. 

Ciekawość i eksploracja, jako nieodłączne motywy prawdziwej zabawy, mogą się jednak 

pojawić tylko wtedy, gdy dziecko czuje się bezpiecznie, ma zaufanie do otaczających je ludzi 

i świata jako takiego. To „bazowe” poczucie bezpieczeństwa i gotowość do kontaktów  

z innymi wynosi ono ze swego rodzinnego domu, zatem to rodzice mają największy udział  

w tym, czy ich córka lub syn potrafią się bawić, uruchamiać swą wyobraźnię oraz fantazję  

i w toku zabawy się uczyć. Owo poczucie bezpieczeństwa ma też wpływ na to, że dzieci nie 

boją się nowych sytuacji, umieją współpracować z innymi dziećmi i dorosłymi w różnych, 

także nietypowych czy trudnych emocjonalnie sytuacjach. Jest to fundament kształtowania się 

dziecięcej tożsamości, stawania się sobą, bycia teraz i w przyszłości autonomiczną, ale  

i społecznie akceptowaną osobą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Jeżeli dzieci mają w przedszkolu stworzone warunki,  

w których: 

- nauczyciel posługuje się kodem rozwiniętym czyli 

rozmawia z dziećmi, a nie jedynie do nich przemawia 

- jasne są reguły postępowania nauczyciela 

- jasne są stawiane dzieciom wymagania  

- czują się bezpiecznie fizycznie i emocjonalnie 

- zaspokajana jest ich ciekawość 

- mogą dokonywać wyborów 

- rozumieją to, co robią  

- rozumieją i ponoszą konsekwencje swoich wyborów 

- zachęcane są do wspólnych działań 

- doceniany jest ich wysiłek 

- są zauważane i traktowane przez nauczyciela jako 

odrębne osoby 

- ZABAWA jest podstawową formą aktywności 

 

to kształtują się u nich takie cechy, jak: 

- zaufanie do innych ludzi 

- wiara we własne siły 

- ciekawość świata 

- dociekliwość w pytaniach i własnych 

poszukiwaniach 

- otwartość na zmiany 

- wytrwałość w sytuacjach trudnych 

- gotowość i umiejętność współpracy 

- gotowość i umiejętność poszukiwania  

i korzystania z pomocy innych 

- zaangażowanie na rzecz innych  

- akceptacja odmienności / inności 
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Tożsamość człowieka kształtuje się od najmłodszych lat, także w przedszkolu. Te 

wczesne lata dają podstawy do formowania się w okresie dorastania takiej tożsamości, z jaką 

wkroczy się w dorosłość. Edukacja przedszkolna ma więc istotne znaczenie i stanowi ważny, 

milowy krok w procesie stawania się osobą oraz budowania kluczowych kompetencji 

osobistych, takich jak zaufanie do siebie i świata, autonomia, inicjatywa i poczucie własnych 

możliwości, ale i ograniczeń. Mądre przedszkole korzysta z zasobów nabytych przez dziecko 

w domu, ale i dostrzega braki, deficyty i luki, starając się wokół nich pracować. Celem jest 

stworzenie warunków do rozwoju zdrowej i pełnej osobowości – takiej, w której bycie 

świadomą siebie i swoich potrzeb osobą idzie w parze z gotowością do satysfakcjonującego 

bycia z innymi ludźmi. 

Do kluczowych kompetencji związanych z budowaniem tożsamości, które mogą być 

rozwijane, wzmacniane lub gdy trzeba kompensowane w przedszkolu, należą: 

• bazowa ufność, czyli zaufanie do świata, siebie i innych ludzi: właściwość ta oznacza, iż 

dziecko nabiera poczucia, że jest w stanie sprostać różnym zadaniom, a otoczenie będzie 

je wspierać w realizacji jego zamierzeń. Rozwój tej kompetencji sprzyja pojawianiu się 

pozytywnych przekonań dotyczących interpretacji rzeczywistości, pozwala również 

zachować poczucie pewności siebie w sytuacjach nowych i trudnych. Przedszkole wspiera 

kształtowanie tej kompetencji, jeżeli dba o poczucie bezpieczeństwa nauczycieli  

i rodziców we wzajemnych relacjach oraz o jakość stosunków między dorosłymi 

i dziećmi;  

• autonomia, która rozwija się w sytuacji doświadczania kontroli nad sobą i własnymi 

działaniami. Stanowi ona podstawę kształtowania się poczucia własnej odrębności, 

świadomości swoich potrzeb, a także pewności siebie oraz cech takich, jak zdolność do 

dokonywania wyborów, samodzielność, samokontrola i poczucie sprawstwa. Przedszkole 

może wspierać gotowość do wyrażania własnej woli przy jednoczesnym poszanowaniu 

woli innych osób oraz panujących zasad wtedy, gdy tworzy sytuacje, w których dzieci 

dokonują wyboru z bogatej i różnorodnej oferty, gdy mają wpływ na organizację 

przestrzeni w swojej sali oraz gdy mogą wybierać przedmioty służące im do zabawy  

i innych zajęć;  

• inicjatywa, która w sposób szczególny kształtuje się w wieku przedszkolnym. Ta 

właściwość sprawia, że dziecko nie tylko jest gotowe do podejmowania różnych działań, 

lecz także samo poszukuje obszarów własnej aktywności oraz czerpie z niej radość. 

Doświadczanie inicjatywy pomaga coraz bardziej samodzielnie wyznaczać cele  

i konsekwentnie je realizować; przedszkole stymuluje rozwój tej kompetencji, gdy stawia 

dziecko w sytuacjach nietypowych, a pomoc nauczyciela ma charakter „wycofujący się”.  

 

Podsumowanie 

 

Mądre przedszkole szuka możliwości do tworzenia takich sytuacji (i poprzez to okazji do 

zdobywania takich doświadczeń), w których dziecko może stopniowo – z nauczycielem, 

samodzielnie i z rówieśnikami – uczyć się i wzmacniać zaufanie do siebie i świata, 

doświadczać skutków swojej inicjatywy i przejawiać autonomię. Proces, podczas którego 

trzeba dziecko przeprowadzić od sytuacji typu nie wiem, nie umiem do wiem, że wiem  

i umiem, nie jest łatwy dla nauczycieli.  
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Dobre przedszkole nie jest zatem ani nadopiekuńczym, cieplarnianym gniazdkiem  

z właściwym dozorem, także pod okiem kamer, ani też małą szkołą czy uczelnią, w której 

kolejni specjaliści realizują program zajęć zadowalający przede wszystkim ambitnych 

rodziców, chcących dobrze w swe dziecko zainwestować.  

Dobre przedszkole to takie, które da dziecku możliwość odpowiedniego wypełnienia 

zadań dzieciństwa i poprzez to wyposaży je w bagaż pozwalający na skuteczne radzenie sobie 

z wyzwaniami kolejnych etapów w życiu. To przede wszystkim bezpieczna przestrzeń 

odkrywania siebie jako człowieka przejawiającego inicjatywę i autonomię przy jednoczesnym 

poszanowaniu autonomii innych.  

Dobre przedszkole idzie po śladach zostawionych przez rodzinę i poszerza kompetencje 

dziecka. Im ważniejsze są na jego sztandarach takie hasła, jak ciekawość świata, odwaga  

w jego poznawaniu i eksperymentowanie, ale i dzielenie się z innymi oraz współpraca  

w zmaganiu się z problemami, tym lepiej przygotuje dziecko do pójścia do szkoły. Dobre 

przedszkole to zatem „szkoła życia” dla dziecka w każdym wymiarze – poznawczym, 

emocjonalnym i społecznym.  

Przedszkole daje wiele okazji do nabywania poczucia sprawstwa, czyli świadomości, 

że to ja sam jestem autorem tego, co robię, to ode mnie zależy, jakie to będzie. A poczucie to 

jest nie tylko podłożem realistycznej samooceny, wysokiego poczucia własnej wartości i 

odwagi poznawczej, ale także samodzielności i wytrwałości w działaniu, gdy pojawiają się 

przeszkody. 

Nie da się tego zadania zrealizować, gdy zamienia się edukację przedszkolną na 

różnorodne menu, na zestaw zajęć, nawet najlepszych. Nauka języka angielskiego, rytmika, 

specjalistyczne zajęcia plastyczne czy gimnastyczne, karate, balet i wszelkie inne zajęcia 

„dodatkowe” mają sens tylko wtedy, gdy umieszczone są w bogatym społecznie i dobrze 

zorganizowanym otoczeniu. Większość nauczycielek przedszkoli znakomicie to potrafi, 

znakomicie też rozumie, jak ważną rolę cywilizacyjną ma do spełnienia, szczególnie w 

stosunku do tych dzieci, którym rodziny nie mogły dać tak dobrych podstaw do startu, jak ich 

koleżankom i kolegom. 
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