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Dziecko rozpoczynające edukację szkolną jest nie tylko chętne, ale i coraz bardziej gotowe do podejmowa-
nia nowych działań i brania odpowiedzialności za siebie. Środowisko domowe i szkolne powinno dostarczać 
wielu różnych ofert podtrzymujących naturalną tendencję dziecka do samodzielności oraz stwarzać wiele 
okazji, w których dziecko będzie miało możliwość radzenia sobie z zadaniami codziennego życia.

Cechy samodzielności

u odwaga i chęć podejmowania nowych wyzwań oraz opanowywania  
nowych obszarów 

u gotowość korzystania ze wsparcia innych ludzi w razie potrzeby 

u gotowość udzielania pomocy innym w razie potrzeby 

u przyzwolenie sobie na popełnianie błędów czyli gotowość do działania 
mimo obaw 

u radość i satysfakcja z podjętego wysiłku

Wychowanie do samodzielności 

promuje przekonanie, że dziecko potrzebu-
je od dorosłych przestrzeni, przyzwolenia 
i wsparcia, aby tej samodzielności doświad-
czać – w świecie realnym, w świecie fantazji 
i zabawy, a także w otwierającym się świecie 
nauki i pracy.

Wspieranie rozwoju samodzielności dziecka to tworzenie takich warunków, aby dziecko: 

u mogło czuć się odpowiedzialne, miało możliwość podejmować decyzje, planować działania i w ra-
zie potrzeby konsultować się oraz prosić o wsparcie innych ludzi gwspółdecydowanie w kwestii 
planowania wolnego czasu w domu i na przerwach w szkole, możliwość dokonywania wyborów 
ubrań, posiłków, zabaw, stopniowe podejmowanie odpowiedzialności za obowiązki szkolne

u mogło mieć poczucie wpływu na bieg zdarzeń, wyznaczane cele, przyjmowane sposoby działania 
g przyzwolenie na decydowanie o swoich rzeczach, zabawkach, zarządzanie swoimi pieniędzmi  
z kieszonkowego, możliwość wpływu na to, co dzieje się na przerwach lub w trakcie lekcji

u mogło angażować się w działania razem z dorosłymi i dziećmi w różnym wieku, gdzie doświadczy 
sytuacji uczenia się od siebie nawzajem oraz współpracy gwspólna z innymi samodzielność, part-
nerstwo w działaniu w różnych formach takich, jak praca zespołowa, projektowa i tutoring rówieśni-
czy, role dyżurnych w klasie

u mogło uczyć się, że odpowiedzialność za siebie i za innych jest czymś naturalnym, jest elementem 
zaufania między ludźmi gnie musi się wiązać z poczuciem przeciążenia, poczucia winy lub innymi 
nieprzyjemnymi emocjami
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Współcześnie pojawia się wiele pokus w obszarze wychowania dzieci, za sprawą których naturalna dla dzieci 
samodzielność zostaje wypaczona. Może się to odbyć dwóch kierunkach – ograniczania albo nadmiaru 
samodzielności.

Samodzielność sprzyjająca 
rozwojowi dziecka

Obciążenie nadmierną  
samodzielnością:
dziecko może polegać tylko na swojej 
samodzielności bez możliwości korzy-
stania ze wsparcia i pomocy innych 
ludzi

Ograniczenie/zablokowanie 
samodzielności:  
dziecko staje się bezradne, nad-
miernie zależne od dorosłych, nie 
przejawia inicjatywy ani chęci samo-
dzielnego działania

Samodzielność oznacza wrażliwość i gotowość dziecka do dostrzegania i nazywania swoich (indywidualnych  
i wspólnych z innymi ludźmi) potrzeb, a także dostrzegania możliwości ich realizacji 

umiejętność realizacji 
swoich podstawowych 
potrzeb, adekwatnie 
do wieku i możliwości, 
w środowisku dobrze 
znanym i mniej znanym: 
czynności samoobsługo-
we, nalanie sobie napoju, 
przygotowanie kanapek, 
pójście do toalety

gotowość dziecka do 
uczestniczenia w organi-
zacji życia rodzinnego  
i szkolnego: 
pierwsze obowiązki 
domowe, przygotowanie 
posiłków, współdecydowa-
nie w sprawach organizacji 
dnia w domu pierwsze 
obowiązki w swojej klasie 
(rola dyżurnego) czy nawet 
w szkole (łącznik w szkolnej 
bibliotece)

gotowość dziecka do 
organizacji własnego 
wolnego czasu: „zajęcie 
się sobą” w razie potrzeby, 
odpowiedzialność za za-
bawki, organizacja zabawy 
z dziećmi

gotowość dziecka do 
podjęcia obowiązków 
szkolnych: pakowanie 
plecaka, odrabianie lekcji, 
pamiętanie o zadaniach, 
odpowiedzialność na 
bezpieczeństwo na 
przerwach, w drodze do 
szkoły i do domu, niespóź-
nianie się na lekcje, pomoc 
nauczycielowi czy innym 
dzieciom w świetlicy


