
 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI DZIECKA 

Samodzielność dziecka można rozwijać lub, przeciwnie, tłumić. Wyręczanie dziecka, 

trzymanie go „pod kloszem”, zaborczość i uzależnianie od siebie to postawy rodziców, które 

utrudniają dziecku nabywanie kompetencji zarówno w sferze samodzielności „funkcjonalnej” jak i 

samodzielności polegającej na umiejętności podejmowania decyzji. A przecież obowiązkiem rodziców 

jest wychowanie dzieci w taki sposób, aby były one zdolne w odpowiednim momencie rozpocząć 

życie na własny rachunek. Samodzielność może być doświadczeniem dziecka od jego najmłodszych  

lat o ile rodzice zechcą podjąć pewne ryzyko i zrezygnować z całkowitej kontroli.  

Metody pomocne w zachęcaniu dziecka do samodzielności (Faber, Mazlish 1996) 

• Pozwól dziecku dokonać wyboru, np. zamiast: „ w tej chwili weź się za sprzątanie”, powiedz: 

„potrzebuję pomocy w sprzątaniu. Wolisz odkurzać czy zmywać podłogę?”. Nawet 

najmniejszy wybór stanowi dla dziecka możliwość rozszerzenia kontroli nad swym życiem, 

pozwala ćwiczyć się w wypowiadaniu własnych sądów i podejmowaniu decyzji.  

•  Okaż szacunek dla dziecięcych zmagań, np. zamiast: „ojej, jak niestarannie zrobiłeś ten 

rysunek, wszystko tu pomazane. Zrób to jeszcze raz, to przecież  łatwe”. Powiedz: 

„malowanie farbami może być trudne. Często coś się rozmazuje. Czasami pomaga, gdy się 

otrzepuje mocno pędzel z wody”. Przekonując dziecko, że coś jest łatwe wcale mu nie 

pomagamy. Jeśli uda mu się to zrobić i tak nie uzna, że dokonało czegoś ważnego. Jeśli 

poniesie porażkę, czuje się winne, że nie potrafiło wykonać czegoś łatwego. Docenianie 

wysiłku dziecka pozwala mu nabrać zaufania we własne siły i daje odwagę do samodzielnego 

pokonywania trudności. 

• Nie zadawaj zbyt wielu pytań, np. zamiast „przepytywać”: „Jak dziś było w szkole? Z kim 

bawiłeś się na przerwie?, powiedz: „Dobrze, że jesteś”. Pozwól dziecku, aby samo  

pokierowało rozmową, opowiedziało to co było dla niego ważne w ciągu dnia. 

• Nie spiesz się z dawaniem odpowiedzi, np. zamiast natychmiastowej odpowiedzi na pytanie 

dziecka typu: „Dlaczego ptaki mają piórka?”, „W co mam ubrać się do Kasi na urodziny?”, 

spróbuj odwrócić pytanie: „A co ty o tym myślisz?”, „A co miałabyś ochotę włożyć?”. Często 

dziecko ma gotową odpowiedź na swoje pytanie i dorosły ma mu jedynie pomóc w ocenie 

trafności, słuszności jego przemyśleń. Natychmiastowa, wyczerpująca odpowiedź dorosłego 

uniemożliwia dziecku samodzielne szukanie odpowiedzi, dochodzenie do prawdy. 

• Zachęć dziecko do korzystania z cudzych doświadczeń. Zamiast natychmiastowej odpowiedzi 

na problem czy pytanie dziecka, pokaz mu, że inni ludzie mogą mu także służyć swą wiedzą i 

doświadczeniem. Taka sytuacja daje poczucie większej niezależności od rodziny. Często takie 

zewnętrzne źródła informacji mają dla dziecka większą wagę niż długie wywody rodziców. 

• Nie odbieraj nadziej, np. wyzwania „będę lekarzem” nie torpeduj kontrargumentami w 

rodzaju „ na medycynę bardzo trudno się dostać. No i trzeba tam solidnie pracować, a ciebie 

często trzeba gonić do nauki. Z biologii masz ledwie trójkę”. Powiedz lepiej „Masz ochotę 

leczyć ludzi? Opowiedz mi o tym.” Pozwólmy dzieciom na własne poszukiwania, projekty i 

plany, które mają to do siebie, że czasem się realizują, a czasem nie.    

 



Ważnym elementem rozwijania samodzielności dzieci jest włączanie ich w obowiązki domowe.  

Przykładowe obowiązki domowe stosownie do wieku dziecka mogą przedstawiać się następująco:  

Obowiązki domowe 3 latka: mycie zębów (przy odrobinie pomocy), odkładanie brudnej bielizny do 

kosza, wkładanie ubrań do pralki (pod kontrolą rodziców), przyniesienie posiłków na stół (pod 

kontrolą rodziców: niech to będzie sałatka), wycieranie swojej miseczki do sucha, zbieranie swoich 

zabawek do koszyka/pudełka 

Obowiązki domowe 4/5-latka: ścieranie kurzu, nakrywanie do stołu/sprzątanie ze stołu, odkładanie 

brudnych ubrań do kosza, opróżnianie zmywarki (pod kontrolą rodziców) 

Obowiązki domowe 6-latka: mycie włosów (pod kontrolą rodziców), układanie ubrań w szafie, 

wkładanie naczyń do zmywarki, pomoc przy zakupach (może nieść lekkie torby z kilkoma 

przedmiotami) 

Obowiązki domowe 7/8/9-latka: opłukanie po sobie umywalki i wanny, samodzielne umycie włosów, 

zrobienie sobie kanapki, sprzątnie podłogi i powycieranie kurzu w salonie, nakrywanie do 

stołu/zebranie naczyń ze stołu, posprzątanie swojego pokoju, pościelenie łóżka, pomoc w 

przygotowaniu wspólnego posiłku, samodzielne przygotowanie ubrania i plecaka na następny dzień 

Obowiązki domowe - 10/12-latek może: zrobić zakupy, skosić trawę, odkurzyć, podać posiłek i 

sprzątnąć po nim, pomoc młodszemu rodzeństwu w prostych czynnościach higienicznych. 

Pamiętajmy, że powtarzanie dziecku jak najczęściej „zrób to sam”, „ty decydujesz” (w granicach 

rozwojowych) jest szansą na rozwijanie u niego kompetencji, poczucia własnej wartości, które są 

niezbędne do podjęcia odpowiedzialnego, satysfakcjonującego i samodzielnego życia.  
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