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Witamy ciepło,  

ten numer po�więcamy tematyce praw dziecka, 
nie tylko dlatego, że ukaże się 1 czerwca, czyli w dniu
Dziecka. Ważniejsze jest to, że delikatnie m�wiąc prawa
dziecka nie są przestrzegane! 

Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka. 
Prawa i wolno�ci człowieka należą się każdemu, ale działają
tylko wtedy, kiedy są znane i dorosłym i dzieciom. 

Ten numer ma kilka aneks�w, kt�re są osobno umieszczone
na stronie. 
         dołączamy plakat UNICEF-u na temat Konwencji 
o Prawach Dziecka z opisem praw w języku zrozumiałym 
dla dzieci, 
         pełny tekst artykułu Agnieszki Pietruszko, kt�rego
fragment jest wewnątrz numeru. 
         zwr��cie Pa�stwo też uwagę na dołączony wzorcowy
statut szkoły, opracowany zgodnie z prawem i opatrzony
komentarzami praktycznymi.

Na koniec - zobaczcie także plakaty autorstwa Uli Lizak.
Proponujemy, aby pojawiły się zamiast, albo chociaż obok
nie�miertelnej "Pro�by dziecka" Janusza Korczaka, kt�ra wisi
niemal w każdej szkole, często jako strzępek papieru... 

To ostatni przedwakacyjny numer INSPIRACJI
zatem do zobaczenia za jaki� czas...

Małgorzata Taraszkiewicz
Zuzanna Taraszkiewicz
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Wpływ środowiska na dobrostan dzieci  
W rankingu dotyczącym zapewnienia dzieciom zdrowego środowiska 
do życia - Polska zajmuje 27. miejsce na 39 badanych krajów UE  
i OECD. 

 

 

W raporcie pt. „Miejsca i przestrzenie: Wpływ środowiska na dobrostan dzieci” 

UNICEF porównuje kraje Unii Europejskiej i OECD w trzech obszarach:  

1) świat dziecka (zanieczyszczenie powietrza, wody i zatrucie ołowiem),  

2) świat wokół dziecka (warunki mieszkaniowe, dostęp do terenów zielonych i bez-

pieczeństwo na drogach)  

3) świat jako całość (liczba kul ziemskich potrzebnych do utrzymania obecnego 

poziomu konsumpcji, ilość wytworzonych e-odpadów na jednego mieszkańca oraz 

emisja CO₂ oparta na zużyciu).  

Raport pokazuje, jak ogromny wpływ ma środowisko oraz zmiany klimatu  

na rozwój dziecka, jego zdrowie, samopoczucie i możliwości nabywania 

nowych kompetencji. 

Główny wniosek, który płynie z raportu brzmi: bogactwo narodu niestety nie 

gwarantuje zdrowego środowiska. Zbyt wiele dzieci w bogatych krajach jest 

narażonych na skażenie chemikaliami, zatrucie ołowiem czy oddychanie skażonym 

powietrzem, co nieodwracalnie szkodzi ich zdrowiu, życiu i przyszłości. Z kolei 

niezrównoważony poziom konsumpcji w krajach stosunkowo przyjaznych dzieciom, 

ma ogromny wpływ na skażenie środowiska i zmiany klimatu, zagrażając dzieciom 

zarówno teraz, jak i w przyszłości. 
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W ogólnym rankingu Polska zajęła 27. miejsce na 39 badanych krajów, co 

plasuje nas w gronie państw mających złe warunki środowiskowe.  

Na czele tabeli znajdują się: Hiszpania, Irlandia i Portugalia. Wszystkim trzem udało 

się zapewnić dobre warunki środowiskowe dla swoich najmłodszych obywateli,  

a jednocześnie wywierać niewielki lub średni wpływ na środowisko globalne.  

Na dole rankingu znalazły się z kolei: Stany Zjednoczone, Kostaryka i Rumunia.  

Zanieczyszczone powietrze powoduje więcej zgonów niż tytoń  

Jednym z istotnych dla zdrowia i życia dzieci wskaźników analizowanych w raporcie 

przez UNICEF jest poziom zanieczyszczenia powietrza. Drobne cząsteczki pyłu 

zawieszonego w powietrzu pozwalają im wnikać głęboko do dróg oddechowych. 

Szczególnie narażone są dzieci, które mają mniejszą pojemność płuc i słabiej 

rozwinięty układ odpornościowy niż osoby dorosłe. Dzieci z powodu swojego 

niskiego wzrostu znajdują się także bliżej gruntu, gdzie zazwyczaj gromadzą się 

zanieczyszczenia. W Europie zanieczyszczone powietrze przyczynia się do większej 

liczby zgonów niż tytoń! 

Według raportu UNICEF najczystsze powietrze mają Finlandia, Szwecja i Estonia.  

Z kolei najbardziej zanieczyszczonym powietrzem oddychają dzieci w Korei 

Południowej, Turcji, Chile i Polsce. W tym obszarze Polska zajęła dopiero 40. 

miejsce na 43 badane kraje. 

Poziom ołowiu we krwi   

Innym wskaźnikiem, który analizował UNICEF jest poziom ołowiu we krwi.  

Ołów jest toksyczną substancją, która powoduje zaburzenia neurologiczne i serco-

wo-naczyniowe. Wpływa nie tylko na funkcjonowanie organizmów dzieci, ale ma 

również negatywny wpływ na koncentrację uwagi, pamięć oraz planowanie i rozwią-

zywanie problemów. Warto podkreślić, że nie ma bezpiecznych poziomów ołowiu – 

szkodliwe skutki narażenia na jego działanie pojawiają się już przy bardzo niskich 

poziomach stężenia ołowiu w krwiobiegu. Dzieci są narażone na kontakt z ołowiem 

w domu z rożnych źródeł: kosmetyki, farby i pigmenty, zabawki, ubrania, biżuteria, 

naczynia i przybory kuchenne. Ołów może się również przedostać do naszej 

żywności poprzez glebę lub wodę. 

Według raportu UNICEF w Polsce około 3,6% czyli ponad 260 000 dzieci ma 

podwyższony poziom ołowiu we krwi. Ten wynik plasuje nasz kraj na 29. miejscu 

w rankingu na 43 badane kraje.  

Zanieczyszczenie pestycydami największe są w Polsce i Czechach.  

Biorąc pod uwagę wskaźnik zanieczyszczenia pestycydami Polska zajęła  

w rankingu 42. miejsce na 43 badane kraje. Gorzej jest tylko w Czechach.  

To znaczy, że w naszym kraju prawie co 10 dziecko mieszka na terenach o wysokim 

ryzyku zanieczyszczenia pestycydami. W Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Łotwie, 

Słowacji, Słowenii i Szwecji i na Malcie odsetek dzieci narażonych na działanie 

pestycydów wynosi zero. 
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Warto podkreślić, że dzieci są wyjątkowo narażone na ryzyko wystąpienia 

poważnych skutków zdrowotnych w wyniku kontaktu z pestycydami. 

Pestycydy mogą powodować uszkodzenie dziecięcego układu nerwowego, serco-

wo-naczyniowego, moczowo-płciowego, pokarmowego, rozrodczego, hormonal-

nego, krwionośnego i odpornościowego. Wiąże się ono również z występowaniem 

nowotworów, w tym białaczki dziecięcej. 

Czy wilgoć lub pleśń jest powszechne w polskich domach? 

W Polsce więcej niż jedno na 10 dzieci ma kontakt z wilgocią lub pleśnią w domu. 

Są to główne czynniki ryzyka środowiskowego w miejscu zamieszkania, które przy-

czyniają się do infekcji górnych dróg oddechowych, astmy i zapalenia oskrzeli. W 

Turcji, Węgrzech, Cyprze, Portugalii, Islandii, Wielkiej Brytanii i Łotwie więcej niż 

jedno dziecko na pięcioro jest narażone na wilgoć i pleśń. 

 

Co zrobić? UNICEF rekomenduje 

Dzieci potrzebują zdrowego i bezpiecznego środowiska, w którym będą mogły  

się rozwijać. Naprawienie niesprawiedliwości i szkód oraz realizacja środo-

wiskowych praw dziecka wymaga działań politycznych na wszystkich szczeblach. 

Aby znaleźć globalne rozwiązania, konieczna jest współpraca międzynarodowa, ale 

poszczególne kraje także mogą i powinny dążyć do rozwiązania problemów. 

UNICEF apeluje o podjęcie następujących kroków: 

1. Skoncentrowanie się na dzieciach teraz, aby chronić ich przyszłość. 

2. Poprawę warunków życia dzieci najbardziej narażonych na zagrożenia.  

3. Zadbanie o to, aby polityka środowiskowa uwzględniała potrzeby dzieci.  

4. Zaangażowanie dzieci - głównych interesariuszy przyszłości.  

5. Branie na siebie globalnej odpowiedzialności, teraz i w przyszłości.  
 

Cały raport w języku polskim można pobrać i przeczytać tutaj: https://unicef.pl/co-

robimy/publikacje/wplyw-srodowiska-na-dzieci. 

Centrum Badawcze Innocenti jest centrum badań UNICEF. Podejmuje badania  

w zakresie najważniejszych problemów służących informowaniu o strategicznych 

kierunkach, polityce i programach UNICEF i jego partnerów, kształtowaniu 

globalnych debat na temat praw dziecka i rozwoju, oraz informowaniu o globalnym 

programie badań i polityce skierowanych do wszystkich dzieci, a w szczególności d 

o tych najbardziej bezbronnych. Więcej informacji: unicef-irc.org.  

 

https://unicef.pl/co-robimy/publikacje/wplyw-srodowiska-na-dzieci
https://unicef.pl/co-robimy/publikacje/wplyw-srodowiska-na-dzieci
https://www.unicef-irc.org/


Plakat i inne materiały są dostępne na 
https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/materialy-edukacyjne
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KONWENCJA 

O PRAWACH DZIECKA 
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 
(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.) 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej  
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do 
powszechnej wiadomości: 
 

PREAMBUŁA  
Państwa-Strony niniejszej konwencji, 

 uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych 

uznanie wrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich 

członków rodziny ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości oraz pokoju  

na świecie, 

 mając na uwadze, że ludy Narodów Zjednoczonych potwierdziły w Karcie swą wiarę  

w podstawowe prawa człowieka oraz w godność i wartość jednostki ludzkiej i posta-

nowiły sprzyjać postępowi społecznemu oraz osiąganiu lepszego poziomu życia  

w warunkach większej wolności, 

 uznając, że Narody Zjednoczone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz  

w  Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka zgodziły się i proklamowały, iż każdy 

człowiek uprawniony jest do korzystania z zawartych w nich praw i wol-

ności, bez względu na jakiekolwiek różnice wynikające z przynależności rasowej, 

koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych, narodowego lub 

społecznego pochodzenia, cenzusu majątkowego, urodzenia oraz jakichkolwiek 

innych, 

 przypominając, że w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narody Zjednoczone 

proklamowały, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy, 

 wyrażając przekonanie, że rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz  

naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności 
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dzieci, powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła  

w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie, 

 uznając, że dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno 

wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozu-

mienia, 

 uważając, że dziecko powinno być w pełni przygotowane do życia w społeczeństwie 

jako indywidualnie ukształtowana jednostka, wychowana w duchu ideałów 

zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a w szczególności w duchu pokoju, 

godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności,  

 mając na uwadze, że potrzeba otoczenia dziecka szczególną troską została wyrażo-

na w Genewskiej Deklaracji Praw Dziecka z 1924 r. oraz Deklaracji Praw Dziecka 

przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne 20 listopada 1959 r. i uznanej w Ogólnej 

Deklaracji Praw Człowieka, w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich  

i Politycznych (w szczególności w artykułach 23 i 24), w Międzynarodowym 

Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (w szczególności  

w artykule 10), jak również w statutach i stosownych dokumentach wyspecjalizowa-

nych agencji i międzynarodowych organizacji zajmujących się zapewnieniem 

dobrobytu dzieciom, 

 mając na uwadze, że – jak wskazano w Deklaracji Praw Dziecka – “dziecko, z uwagi 

na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski,  

w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”, 

 przypominając postanowienia Deklaracji Zasad Społecznych i Prawnych odnoszą-

cych się do ochrony i dobra dziecka, ze szczególnym odniesieniem do umieszcza-

nia w rodzinie zastępczej oraz adopcji w wymiarze krajowym i międzynarodowym, 

podstawowe minimum zasad Narodów Zjednoczonych odnośnie do wymierzania 

sprawiedliwości wobec nieletnich (“Zasady Pekińskie”) oraz Deklarację o ochro-

nie kobiet i dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie konfliktów zbrojnych, 

 uznając, że we wszystkich krajach świata są dzieci żyjące w wyjątkowo trudnych 

warunkach i że wymagają one szczególnej troski, 

 biorąc w należyty sposób pod uwagę znaczenie tradycji i wartości kulturowych  każdego 

narodu dla ochrony i harmonijnego rozwoju dziecka, 

 uznając wagę międzynarodowej współpracy dla poprawy warunków życia dzieci  

w każdym kraju, szczególnie w krajach rozwijających się, 

 uzgodniły, co następuje:  zobacz pełny tekst  

https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka/ 

 

 

https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka/
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   Konwencja o prawach dziecka w obrazkach 

    https://www.facebook.com/gonact/photos/a.1695523867245829/1695523927245823  

 

 

Plakaty i inne materiały dla dzieci i 

nauczycieli na stronie UNICEF 

 

https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca

-z-placowkami-edukacyjnymi/materialy-

edukacyjne

https://www.facebook.com/gonact/photos/a.1695523867245829/1695523927245823
https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/materialy-edukacyjne%0c
https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/materialy-edukacyjne%0c
https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/materialy-edukacyjne%0c
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     zobacz także: 

 
   Europejska Strategia 

Praw Dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 
W krajach Unii 

Europejskiej 

dzieci stanowią 

18,3% 

ludności. 
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W krajach Unii 

Europejskiej      

dzieci żyjących 

w biedzie oraz na 

społecznych 

krawędziach jest 

22,2% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na świecie, każdego 

roku 50% dzieci 

doświadcza 

przemocy. 
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Wrażliwość i potrzeby emocjonalne dzieci 
w wieku przedszkolnym 
Agnieszka Pietruszko 
 
 
Wrażliwość jako istota postrzegania świata. 

Wrażliwość jest istotną zdolnością postrzegania i odbierania świata. Mały człowiek, 

obserwujący świat i uczący się funkcjonowania w nim często narażony jest na wiele bodźców 

wobec których musi znaleźć swoją drogę życiową. Z obserwacji praktycznych wynika,  

że dziecko czuje więcej niż dorosły człowiek i już we wczesnym okresie uczy się różnych 

sposobów zachowania. Dzieci intuicyjnie czują coś bardziej mimo, że czasami nie umieją do 

końca tego przekazać. Jednym ze sprawdzonych sposobów poznawania dziecięcego świata 

jest rysunek wykonany przez dziecko. Wykonane prace są ważne, można z nich wiele 

wyczytać i dowiedzieć się o najmłodszych. 

W różnych momentach ukazuje się ciekawość świata dziecka i jego zainteresowanie. 

Dzieciństwo to piękny okres, dlatego nie przeoczmy ważnych momentów i nie 

przyspieszajmy niczego. Dziecko szybciej niż myślimy stanie się nastolatkiem, potem osobą 

dorosłą, ale zanim to nastąpi pozwólmy cieszyć mu się każdą, dziecinną chwilą i zabawą. 

Uczmy je, ale nie zabierajmy mu lat dzieciństwa. Im więcej zabawnych, wymyślonych  

i niestworzonych sytuacji, tym łatwiej będzie mu poznać siebie  

i wiedzieć na co może sobie pozwolić.  

 

Edukacja i rola nauczycieli 

Nauczyciele towarzyszą dzieciom cały czas, ale ich obecność powinna być niezwykle 

delikatna i empatyczna. Nauczanie oznacza pomoc dziecku w samokształceniu, zgodnie  

z jego osobistymi motywacjami. Twórczość wyznaczona przez prace jest otwartym  

i wrażliwym obszarem porozumienia z drugim człowiekiem. W środowisku pełnym bodźców 

stymulujących wrażliwość i wyobraźnię niezwykle ważne jest przeżywanie doświadczeń 

osobistych dziecka. Dużą rolę odgrywają czynniki zewnętrzne jak stosunki międzyludzkie, 

poczucie wolności i całe środowisko. Ogromne znaczenie ma nie tylko wychowanie, ale  

i aktywność twórcza dziecka, a także stworzenie mu odpowiednich warunków do działania.  

 

Spróbujmy zrozumieć ich świat 

Wspaniałym doświadczeniem dorosłego jest poznanie i zrozumienie świata najmłodszych. 

Aby zrozumieć ich świat, każdy z nas przywołuje wspomnienia czasu  

i doświadczeń gdy był dzieckiem. Wystarczy poświęcić swój czas i dokładnie wysłuchać 

dzieci. Zrozumienie ich dziecięcego świata, spowoduje lepsze funkcjonowanie również nas 

jako dorosłych w przyszłości. Im więcej czasu poświęcimy dziecku, tym lepsze osiągniemy 

efekty wychowawcze. Obserwujmy dziecko i jego wrażliwość na świat, płynność i mobilność 

myślenia, osobistą oryginalność, zdolność do przeobrażenia rzeczy, do analizy i syntezy.  

Twórczość należy kształtować i rozwijać, aby potem uczynić je twórcami.  
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W praktyce widzimy, że dzieci w wieku przedszkolnym uwielbiają bawić się  

w kącikach tematycznych takich jak: kuchenny, sklepowy, fryzjerski (dot. zawodów 

dorosłych) czy również kącik przyrody i badawczo – eksperymentalny. Dzieci lubią też 

konstruować budowle z klocków, wykorzystując swoją wyobraźnię i często nawet zadziwiają 

dorosłych. 

 

Dzieci potrzebują zabawy dla wyrażenia siebie 

 

Odpowiednie zabawki i zabawy spowodują lepszy ich rozwój. Pozwolenie na dobrą zabawę 

w dzieciństwie, ułatwi lepsze i spokojne przejście do następnego etapu życia. Najmłodsi 

zauważają każdy szczegół i są wrażliwe na zmiany. Gry i zabawy ruchowe pozwalają  

na aktywność fizyczną, ale też umysłową, ponieważ już najmłodsi potrafią sami twórczo 

wymyślać i przekształcać zabawy. To doskonale kształtuje ich wrażliwość. 

 

Dajmy dzieciom poznać świat przez ich zdziwienie, zamyślenie, zastanowienie, 

zaskoczenie … 

 

Rolą dorosłego jest pomoc dziecku w rozpoznawaniu cech jego charakteru. Czerpmy radość 

z tego co najmłodsi robią. Spróbujmy nauczyć ich radzenia sobie z wyzwaniami i sytuacjami 

trudnymi. Odkrywajmy dziecięce talenty. Spróbujmy spokojnie przygotować dzieci do życia 

dorosłego. Sprawdzonymi w praktyce metodami jest: wyjaśnianie dzieciom, co to jest 

nadwrażliwość, np. na powstałe sytuacje. Dawanie dzieciom czasu, aby małymi krokami szły 

do przodu i podkreślanie ich sukcesów, uważanie na słowa i dochowanie ich „tajemnic”. 

Stosujemy swobodną zabawę w odgrywanie wybranej roli, np. robimy plan działania, 

zachęcamy, ale bez zmuszania ich do określonego działania. Z drugiej strony jeśli u dziecka 

jest widoczny niski próg wrażliwości, to należy wtedy je motywować i zachęcać, np.  

do próbowania własnych sił, znalezienia chęci i radości z wykonywanych czynności.  

 

Nie powinniśmy pokazywać dziecku obaw i lęków, ale również nie lekceważmy uczucia 

strachu. Warto dodawać im otuchy, najlepiej ciepłymi słowami i wiarą w ich siły. Można 

ćwiczyć także sytuacje, których dzieci się obawiają, aby je wzmocnić. Warto czasami 

zachęcać do podejmowania ryzyka, oczywiście w granicach rozsądku.  

Stosujemy zabawę w tworzenie „bałaganu” czy wcielamy się w rolę kogoś pewnego siebie 

np. króla. Starajmy się szanować przy tym uczucie dziecka, podnosić na duchu, zamiast 

nadmiernego pocieszania go zaistniałą sytuacja. Również rozmowy z dziećmi wiele dają, 

poruszamy ważnie i trudne tematy np. braku poczucia bezpieczeństwa  

i spotykanych niebezpiecznych wręcz sytuacji.  

 

Dzieci uczą się od siebie i chcą współpracować 

 

Dzieci poznają się wzajemnie, chcą uczyć się od siebie, opiekować sobą. Warto im pozwolić 

na takie zachowania. Dzieci lubią się ze sobą przyjaźnić. Oprócz własnej rodziny dziecko 

chce żyć wśród rówieśników i innych dorosłych. Stosunek do innego człowieka jest efektem 

poprzednich doświadczeń i odgrywa ważną rolę w procesach postrzegania siebie i innych. 

Te czynniki wpływają na rozwój zdolności empatycznych. 
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Najmłodsi są bardziej odpowiedzialni, pewni siebie, lubiani i otwarci. Wykazują większą chęć 

pomocy innym. Lepiej ich rozumieją, są troskliwi i delikatniejsi. Stosują prospołeczne 

sposoby rozwiązywania problemów w stosunkach interpersonalnych. Dzieci potrafią być 

zgodne i umieją rozwiązywać konflikty. Chętniej rozpoznają i nazywają emocje. Czują 

mniejszy niepokój i rzadziej zamykają się w sobie. 

 

Pozwólmy dzieciom spojrzeć na świat ich własnymi oczami, bo warto poznać 

świat przez ich emocje i przeżycia.  

 

Dzieci opisują własnym językiem powstałe zdarzenia i sytuacje. Istotna tu jest interpretacja 

świata dziecka i jego pytania, a przy tym „najcenniejszy” na świecie jest uśmiech dziecka 

towarzyszący temu procesowi. Poznanie świata przez dziecko następuje poprzez różne 

emocje i przeżycia, takie jak radość, śmiech, ale też zamyślenie, zdziwienie, zaskoczenie. 

Pięknem wrażliwości najmłodszych nie jest tylko uśmiech, radość, ale również przeżywanie 

smutku, zamyślenia, zastanowienia, a nawet złości. Najmłodsi mają w sobie różne talenty  

i zdolności, wsparte genami, a następnie kształtowane w trakcie ich rozwoju.  

Powinniśmy rozmawiać z dziećmi na różne tematy, w sposób dla nich łatwy i zrozumiały, 

odpowiednio przygotować dzieci np. na nowy etap przedszkolny. Rozstanie i pozostawanie 

w nowym środowisku przedszkolnym. Warto ustalić z dzieckiem kilka zasad, jak np. krótkie, 

specjalne pożegnanie oraz przyjścia o danej porze. Pamiętając przy tym, że lepiej przyjść 

wcześniej niż później od ustalenia z dzieckiem. 

 

Pod wpływem wychowania, dziecko zaczyna być zdolne do samokontroli zachowania. 

Proces od kontroli zewnętrznej do samokontroli trwa długo i wymaga wysiłku ze strony 

dziecka i dorosłego. Ważna jest samodzielność dziecka. Zachęcanie do jak największej 

samodzielności i chwalenie za jego osiągnięcia. Ważna jest samodzielność podczas 

ubierania się, korzystania z toalety, spożywania posiłku, w tym używania sztućców 

odpowiednich do wieku dziecka. Zachęcanie do czynności powoduje  

w najmłodszych większą siłę i motywację do działania. Czują zadowolenie, że wreszcie 

mogą to zrobić same i pochwalić się innym, rówieśnikom i dorosłym. W życiu zdarzają się  

też trudne, smutne sytuacje. Dobrze by było, aby dzieci nie uczestniczyły w cierpieniach 

takich, jak choroby, wojny, a jeśli już tak się dzieje powinniśmy, w miarę możliwości, starać 

się wyjaśniać na ich dziecięce sposoby i umilać im ten czas.  

 

(cały artykuł jest do przeczytania w Aneksie do nr 13 INSPIRACJI) 
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