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Z
abawy, ćwiczenia oraz sytuacje zadaniowe poma-
gające maluchom kształtować własne Ja i poznawać 
otoczenie w przedszkolu i w domu przedstawiam 
w takim porządku, w jakim mają być realizowane 
w działalności pedagogicznej przedszkola oraz 

w domu. Pierwszy opisany blok zajęć z maluchami obejmuje 
orientację w pomieszczeniach przedszkolnych i w najbliż-
szym otoczeniu placówki, np. w ogrodzie przedszkolnym. 
Jest więc przeznaczony dla nauczycieli i zapewniam, że pro-
ponowane sposoby nie wzmacniają stresu adaptacyjnego. 
Drugi blok to zajęcia sprzyjające intensywnemu wspomaga-
niu dzieci w konstruowaniu własnego Ja i poznawaniu zwie-
rząt. Trzeci blok obejmuje zajęcia, w których dzieci poznają 
obiekty znajdujące się w otoczeniu i ustalają ich miejsce. Zaba-
wy, ćwiczenia i sytuacje zadaniowe opisane w drugim i trze-
cim bloku można z powodzeniem realizować wszędzie tam, 
gdzie dzieci przebywają, a więc w przedszkolu i w domu. 
Wszystkie zajęcia przedstawiam w formie dokładnego opi-
su, nie oznacza to jednak, że nauczycielki i rodzice mają je 
kopiować. Szczegółowy opis zajęć pomoże im wyobrazić 
sobie, co trzeba zrobić, aby maluchy mogły gromadzić do-
świadczenia potrzebne im do tworzenia własnego Ja i po-
znawania otoczenia. Na zasadzie analogii można wymyślić 
wiele innych, równie kształcących zajęć z dziećmi. . 

Jak pomóc dzieciom poznać przedszkole  
i najbliższe otoczenie placówki

W planie pracy każdej grupy wiekowej przewiduje się zwie-
dzanie pomieszczeń, w których dzieci przebywają. Jest to dla 
maluchów doświadczenie trudne pod względem emocjonal-
nym. Muszą jednak poznać swe nowe otoczenie, wszak będą 
w nim przebywać przez pięć dni w tygodniu, po kilka go-

dzin. Oto wskazówki, jak zapoznawać maluchy z przedszko-
lem, aby było to dla nich z korzyścią i nie pogłębiało stresu 
adaptacyjnego.
Maluchy mają poznawać przedszkole według zasady: od 
tego, co bliskie, do tego, co dalsze. Najpierw poznają szatnię. 
Pomagają im w tym rodzice. Zwykle zaczyna się od rozdawa-
nia znaczków. Nie wiadomo, dlaczego uważa się, że znaczek 
malucha ma przedstawiać coś zwyczajnego, co ma uprosz-
czony kształt. Dzieci mają więc do wyboru znaczki z łopat-
ką, wiadrem, misiem, lalką, itd. Maluch utożsamia się z tym, 
co znaczek przedstawia, obrazek ten pełni rolę symbolu jego 
imienia. Nie należy się więc dziwić, że dziecko nie chce „być” 
łopatką albo wiaderkiem. Ponieważ nie potrafi wyjaśnić doro-
słym swojego problemu za pomocą słów, protestuje krzykiem: 
Nie chcę! A przecież można dać dzieciom do wyboru misie, 
lalki, zajączki, pieski, itd. Każdy może być w innym kolorze. 
Przyjemniej być różowym zajączkiem niż łopatką! Różowego 
zajączka lepiej zapamiętają dziecko i jego rodzice. 
Ważna jest również łazienka. Tutaj dziecko musi załatwiać 
własne potrzeby, ale i zapamiętać, gdzie wisi jego ręcznik. 
Bardzo to trudne, jeżeli ma się dwa lub trzy lata. Problem 
w tym, że dzieci, które doskonale radziły sobie z korzysta-
niem z łazienki w domu, w przedszkolu mają spore kłopo-
ty. Bywa, że strach przed korzystaniem z nowego miejsca 
i znajdujących się tam urządzeń sprawia, że maluchy po-
wstrzymują się od siusiania: zamierają w bezruchu i ściska-
ją nóżki – aż do katastrofy. Mają mokre majtki i wstydzą się 
tego. Dodatkowych stresów można uniknąć, jeżeli w czasie 
dni adaptacyjnych skłoni się rodziców, aby możliwie często 
udawali się z dzieckiem do przedszkolnej łazienki i wdra-
żali do korzystania z niej. Dzięki temu we wrześniu łazien-
ka jest już dla malucha otoczeniem znanym i bezpiecznym. 
Nauczycielce będzie wówczas łatwiej kształtować ważne 
umiejętności samoobsługowe maluchów.

Zabawy, ćwiczenia oraz sytuacje zadaniowe  
pomagające maluchom kształtować własne Ja  
i poznawać otoczenie w przedszkolu i w domu

Dwulatki i tr zylatki  
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Jak œwiadomie je wychowywaæ i uczyæ

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Ewa Zielińska

Dwulatki w przedszkolu
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Sala zabaw to także bardzo ważne miejsce. Oprócz wspól-
nego oglądania każdego kącika i wszystkich znajdujących 
się tam przedmiotów, trzeba pokazać dzieciom, jak mogą 
się bawić np. w kąciku lalek. Nauczycielka siada na dy-
wanie i zwyczajnie zaczyna się bawić. Nie musi zapraszać 
dzieci, bo one same przyjdą i zechcą naśladować to, co ona 
robi (wszak maluchy preferują społeczne uczenie się). Musi 
jednak pokazać mimiką, gestami, tonem głosu, że zabawa 
sprawia jej wielką przyjemność. 
Powinna więc:
o bawić się lalkami, misiami, przyjaźnie przemawiać do 

nich;
o budować z klocków np. wysoką wieżę, cieszyć się z nie-

uniknionej katastrofy i budować następną wieżę; 
o wkładać klocki do samochodów, wozić je, wkładać do po-

jemnika i zachwycać się tym, co zrobiła, itd.

stępnie dzieci oglądają ogród i każde pokazuje swemu mi-
siowi, co znajduje się dookoła. Na koniec misie pod opieką 
dzieci grzecznie wracają do sali zabaw.

o Dzieci są już ubrane, a tu nagle się okazuje, że lalki i misie 
także chcą pójść do ogrodu. Nie ma rady: dzieci muszą je 
zabrać ze sobą i wszystko pokazać, oczywiście pod kie-
runkiem pani (każde dziecko ma jedną lalkę lub misia).

Takie sytuacje są dla maluchów na tyle ciekawe, że zapomi-
nają przez chwilę o własnym strachu. Nie ma także prob-
lemów z powrotem do przedszkola, bo przecież trzeba po-
łożyć spać lalki i misie. Wystarczy kilka podobnych zabaw, 
aby dzieci poznały przedszkolny ogród, oswoiły się z nim 
na tyle, że będą go traktowały jak przedłużenie sali zabaw. 

Ćwiczenia, zabawy i sytuacje zadaniowe  
wspomagające rozwój wiedzy o samym sobie 

Zacznę od tego, że organizując ćwiczenia, zabawy i sytua-
cje zadaniowe wspomagające rozwój wiedzy o samym so-
bie, trzeba wystrzegać się żabiej perspektywy. Maluch patrząc 
na dorosłego, nie może zadzierać głowy tak jak żaby, które 
w ten sposób oglądają świat. Nie sprzyja to nawiązaniu do-
brego kontaktu z dzieckiem i ogranicza zakres korzystania 
z komunikatów niewerbalnych. Jeżeli dorosły przyklęknie 
na dywanie lub usiądzie na małym stołeczku, wówczas jego 
twarz będzie na wysokości wzroku dziecka i komunikowa-
nie się będzie dla maluchów łatwiejsze. 
Na początku pierwszej serii ćwiczeń jest sporo dotykania, 
oglądania i nazywania. Dlatego ćwiczenia te można przepro-
wadzić, jeśli dzieci akceptują dorosłego i wyrażają zgodę na 
bliski kontakt. Problem w tym, że małe dzieci silnie odczu-
wają naruszenie ich biopola. Wiadomo, że każdy człowiek 
posiada rodzaj otoczki, przestrzeń, którą odczuwa i na którą 
ma wpływ. Nie trudno przypomnieć sobie sytuacji, gdy od-
suwaliśmy się, czując zbliżającą się rękę nieprzyjaznej oso-
by, nie widząc jej, ani nie słysząc jej kroków. Często w porę 
odsuwamy się, ratując się przed spadającym przedmiotem, 
chociaż zagrożenie było tuż za naszymi plecami. Podob-
nie jest z dziećmi. Oto przykład: dorosły spotyka znajomą 
z drepczącą obok dziewczynką. Zachwycony urodą dziecka 
pochyla się i chce je pogłaskać. Dziecko z płaczem chowa 
się za matczyną spódnicą. Interpretuje się to nadmierną lę-
kliwością dziecka, ale opisana reakcja została spowodowana 
naruszeniem dziecięcego bezpieczeństwa. Warto o tym pa-
miętać, dlatego radzę realizować ćwiczenia i zabawy w ta-
kiej kolejności, w jakiej są przedstawione. 

Jest to świetny sposób wciągania dzieci do zabawy. Przesta-
ną biegać po sali, brać do ręki to, co zobaczą, tylko po to, 
aby za sekundę rzucić przedmiot na podłogę. W trakcie za-
jęć z maluchami obowiązuje zasada, że zamiast opowiadać 
o tym, co dzieci mają robić, trzeba im pokazywać te czynno-
ści. Komunikaty słowne służą do nazywania tego, co dzieci 
robią, obserwują i czują. Dlatego zamiast polecenia: Możecie 
się bawić misiami, lepiej powiedzieć: Bawimy się misiami, usiąść 
na dywanie i rozpocząć zabawę z misiem. Maluchy zrobią to 
samo, bez dodatkowego zachęcania, napominania, itd. 
Przedszkolny ogród to teren, który maluchy muszą poznać. 
Nie należy się z tym spieszyć, chyba że dzieci w trakcie dni 
adaptacyjnych wiele razy bawiły się w ogrodzie z rodzicami. 
Wyjście do ogrodu łączy się przecież z nakładaniem bucików, 
płaszczyka, czapki, itd. Trzeba każde dziecko ubrać, a dzie-
ci jest dużo i z konieczności trwa to długo. Sporo przy tym 
płaczu, bo pani zachowuje się inaczej niż babcia lub mama. 
W rezultacie w pierwszych dniach pobytu dzieci w przed-
szkolu wyprawa do ogrodu przynosi im więcej trudnych 
przeżyć niż korzyści z przebywania na świeżym powietrzu. 
Doprawdy nic się nie stanie, gdy w pogodny wrześniowy 
dzień nauczycielka otworzy szeroko okna i maluchy będą 
się bawić w sali zabaw. Za kilka dni, gdy lepiej się oswoją 
z przedszkolem, można rozszerzyć poznawany przez dzie-
ci teren o przedszkolny ogród. Można i trzeba przebywać 
w nim wówczas przez dłuższy czas. Warto połączyć pozna-
wanie ogrodu z zabawą, która będzie dla maluchów przygo-
dą. Oto kilka przykładów:
o Nauczycielka wcześniej ukryła w ogrodzie misie (najlepiej 

tyle, ile jest dzieci w grupie). Potem tak kieruje (gestami, 
mimiką i słowem) dziecięcymi krokami, żeby misie zosta-
ły znalezione. Podczas poszukiwań jest wiele radości. Na-
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Jest ku temu jeszcze jeden powód. Chodzi o zachowanie 
kolejności podobnej do tej, która istnieje w naturalnym roz-
woju. Niemowlęta najwcześniej skupiają uwagę na twarzy 
człowieka, potem na jego dłoniach, znaczenie później do-
strzegają resztę człowieczej sylwetki. Taka kolejność da się 
również zauważyć na dziecięcych rysunkach. Po okresie 
bazgrot, gdy dziecko potrafi już zamknąć linię i naryso-
wać koło, chce koniecznie przedstawić to, co najważniejsze 
– człowieka. Zaczyna rysować głowonogi. Składają się one 
z głowy i rąk zakończonych kreskami – palcami. Dlatego 
w ćwiczeniach chcę respektować tę naturalną kolejność. 

mięciutkie, miłe. Marysia ma jasne loczki. Karolek ma czarne proste 
włosy, itd. Dzieci słuchają i naśladują gesty. W podobny spo-
sób oglądają palcami całą swoją głowę, nazywają wyróżnione 
części (czoło, policzki, nos, usta, itd.). 

 
Rozpoznawanie swojego wizerunku w lustrze. Dzie-
ci mają mało okazji do przeglądania się w lustrze. 

Dorośli zawieszają lustra dla siebie, a więc za wysoko. To, 
że kilka razy podniosą dziecko i pokażą mu, jak wygląda 
w lustrze, nie wystarczy dla oswojenia się z własnym wize-
runkiem. Do tego ćwiczenia potrzebne jest lustro. Najlepiej 
tak duże, aby dziecko mogło zobaczyć w nim swoją sylwet-
kę. Gdy lusterko jest mniejsze – takie do oglądania twarzy 
– dorosły musi pokazać dziecku, w jaki sposób ma z niego 
korzystać. Siada na dywanie za dzieckiem i ustawia lusterko 
tak, aby widziało w nim swoją buzię (maluch może trzymać 
lusterko, może być ono oparte o coś). Z moich doświad-
czeń wynika, że jedne dzieci patrząc w lustro, zamierają ze 
zdziwienia i są zachwycone tym, co zobaczyły, inne zaś nie 
rozpoznając w lustrze swojego wizerunku, zaczynają płakać 
i odwracają głowę.
Jeżeli dziecko reaguje tak jak w drugim opisanym przypad-
ku, należy przerwać ćwiczenia i dać mu czas na oswojenie 
się z lustrem i swoim lustrzanym wizerunkiem. Jeżeli po kil-
ku dniach dziecko nadal unika spoglądania w lustro, a na 
dodatek broni się przed tym rozpaczliwie (włącznie z wybu-
chami płaczu), trzeba zasięgnąć rady specjalisty w ośrodku 
wczesnej interwencji. Może to być oznaka, że coś niedobre-
go się dzieje z dzieckiem. Warto też krytycznie spojrzeć na 
stosowane metody wychowawcze: czy nie zdarzało się tak, 
że dorosły pokazywał szlochającemu dziecku w lustrze jego 
wizerunek i wyśmiewał go?
Na początku oswajania dziecka z wizerunkiem własnej 
twarzy (jest to ćwiczenie indywidualne) dorosły proponuje: 
Spójrz w lusterko. Tam są twoje oczy. Pokaż paluszkiem jedno ocz-
ko, drugie. Niektóre dzieci szukając swoich oczu w lusterku, 
dotykają powiek, a nie lustrzanego odbicia. Są zdziwione, bo 
nie widzą oka, lecz swój palec. Dorosły bierze wówczas dzie-
cięcą dłoń w swoją i pokazując w lusterku, mówi: Tu, w luster-
ku możesz zobaczyć swoje oczy. To oczko i to oczko. Taka korekta 
zupełnie wystarczy, aby dziecko zrozumiało, o co chodzi. 

 
Oswojenie dziecka i uzyskanie jego zgody na bli-
ski kontakt. Dorosły siedzi na stołeczku (klęczy na 

dywanie), dziecko jest tuż obok. Uśmiecha się i bierze dzie-
cięce dłonie w swoje i kładzie je na swojej głowie. Przesu-
wa dziecięcymi dłońmi po swoich włosach i mówi: Zobacz, 
jakie mam ładne włosy. Mogę pogłaskać twoje? Wystarczy spoj-
rzeć w oczy dziecka, aby zobaczyć zgodę na bliższy kon-
takt. Gdy tej zgody nie będzie, trzeba to ćwiczenie prze-
rwać i powtórzyć, np. na drugi dzień. Jeżeli dorosły potrafi 
promiennie się uśmiechnąć, otrzyma dziecięcą zgodę już za 
pierwszym razem. Radzę, aby pamiętać o tym, gdy dziecko 
ma szczególne kłopoty adaptacyjne i nie pozwala podciąg-
nąć swoich majtek, zapiąć guziczka, itd.

 
Oglądanie głowy i nazywanie wyróżnionych części. 
Na początku ćwiczenie to ma być realizowane indy-

widualnie (osobno z każdym dzieckiem lub w grupie), po-
tem w parach – starsze dziecko (mały nauczyciel) i maluch, 
na końcu wspólnie w grupie. Dorosły bierze dziecięcą dłoń 
w swoją, dotyka nią swego czoła i mówi: To jest czoło. Ty także 
masz czoło (dotyka i leciutko głaszcze). Tu mam oczy – kładzie 
dziecięce palce na swoich powiekach i mruga. Robi się weso-
ło i zostają przełamane ostatnie bariery w dobrym kontakcie. 
Dorosły może już teraz położyć swoje palce na dziecięcych 
powiekach i powiedzieć: Tu masz oczy. Bardzo ładne, niebieskie 
(odsuwa palce i śmieje się, aby zarazić dziecko radością). 
Twoje oczy się śmieją. W podobny sposób należy wzajemnie 
oglądać nosy, policzki, usta, brodę i uszy. 
Na koniec warto pogłaskać główkę dziecka i powiedzieć mu 
wspaniały komplement. Ważne, aby dziecko nazywało pozna-
wane dotykiem części swego ciała. Wszystko ma się odbywać 
w atmosferze sympatii i zachwycania się dziecięcą urodą. Ra-
dzę to ćwiczenie powtórzyć w parach: starszy przedszkolak 
pełni rolę dorosłego. Gdy dzieci potrafią już siedzieć w półko-
lu i wykonywać czynności wykonywane przez nauczycielkę, 
można to ćwiczenie powtórzyć. Dzieci siedzą i patrzą na do-
rosłego, który dotyka swoich włosów (głaszcze je) i stwierdza: 
To są moje włosy. Ty też masz włosy. Dotknij, pogłaszcz je. Włosy są 

W podobny sposób trzeba oglądnąć z dzieckiem odbicie 
wszystkich wyróżnionych części twarzy. Po takich doświad-
czeniach dzieci same chcą zobaczyć własny wizerunek. 
Trzeba im umożliwić przeglądanie się w dużym lustrze. Do-
rosły staje za dzieckiem – przeglądają się w lustrze, wskazu-
ją części ciała i nazywają je. Jest to dobre wprowadzenia do 
następnej serii ćwiczeń. 

Dwulatki w przedszkolu

Jakie są sprawdzone sposoby kształtowania  
dziecięcych kompetencji, aby proces uczenia się  

był zgodny z naturalnym rozwojem dzieci?


Jak zorganizować zajęcia w grupach różnowiekowych?


Jak kształtuje się dziecięca ciekawość,  
od której zaczyna się proces uczenia?

Z książki dowiesz się o:
• kształtowaniu czynności samoobsługowych z uwzględnieniem 

możliwości dzieci;
• wspomaganiu w realizowaniu złożonych form działalności;
• zależnościach pomiędzy wychowaniem zamierzonym i niezamie-

rzonym, a także o tym, jak dzieci dowiadują się, co można, a czego 
nie można.
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Oglądanie rąk, nóg i całej sylwetki dziecka. Nazy-
wanie wyróżnionych części. Są to zajęcia indywidu-

alne, później trzeba je powtarzać w parach: starsze dziecko 
– maluch i podczas zajęć grupowych. Dorosły i dziecko sie-
dzą na dywanie naprzeciw siebie. Dorosły pokazuje swoje 
ręce i mówi: To są moje ręce. Pokaż swoje. To są moje dłonie (po-
kazuje). Oglądnij dłonie... i palce... Ty także masz dłonie i palce. 
Pokaż je... Będziemy razem klaskać w dłonie... A teraz poruszajmy 
palcami: o, tak (unosi lekko dłonie i porusza palcami). Warto 
uzupełnić to ćwiczenie zabawą „Sroczka kaszkę warzyła”. 
Dorośli znają ją ze swego dzieciństwa i nie trzeba jej opisy-
wać. Zalecam także inne zabawy paluszkowe, bo każda oka-
zja jest dobra dla usprawniania dłoni i wesołej zabawy.
Wspólne oglądanie i nazywanie pozostałych części ciała 
wzbogaca dziecięcą wiedzę o własnym ciele. Zacząć trze-
ba od nóg, gdyż stopy są ważne, bo trzeba samodzielnie 
nakładać na nie buty, palce u nóg są podobne do palców 
u rąk, na kolanach można klęknąć, bolą przy upadku i trze-
ba o tym powiedzieć dorosłym.

(pokazuje). Pokaż nos (pokazuje swój nos). Pokaż ucho (myli 
się na niby i pokazuje swój nos). Dziecko zwykle powtarza 
gest dorosłego. Wystarczy jednak wesoło spytać: Czy to jest 
ucho? (pokazać jeszcze raz swój nos i roześmiać się). Dziec-
ko dostrzeże komizm sytuacji i pokaże, co trzeba. Zabawa 
jest weselsza, a taka „korekta” dorosłego sprawia, że dzie-
cko coraz lepiej się orientuje w schemacie swego ciała.

 
Pokaż na obrazku części ciała. Dzieci i dorosły siedzą 
na dywanie. Każdy maluch ma karton z bloku rysun-

kowego, a na nim sylwetkę chłopca lub dziewczynki (w maj-
teczkach i koszulce) z Pakietu zabawek edukacyjnych dla malu-
cha. Dorosły zwraca się do dzieci: Pokazujemy główkę, włosy, 
oczy, itd. 

 
Miny w lustrze. I tę serię ćwiczeń należy realizować 
indywidualnie. Warto podjąć trud i poświęcić trochę 

czasu każdemu dziecku, gdyż aktywność ta jest nastawio-
na na rozwijanie u dzieci zdolności do obdarzania uwagą 
drugiego człowieka. Przypominam, że porozumiewanie 
się ludzi składa się z części werbalnej (wypowiadane słowa 
i zdania) i niewerbalnej (mimika, gesty, układ ciała).
Im mniejsze dziecko, tym ważniejsze są dla niego niewer-
balne sposoby porozumiewania się. Korzystając z takiego 
sposobu komunikacji, dziecko musi się skupić i obdarzać 
uwagą drugą osobę, właściwie rozpoznać miny, gesty oraz 
informacje przekazywane ruchem ciała. Tymczasem dzieci 
mają małą świadomość tego, co wyraża ich mina i nie za-
wsze prawidłowo interpretują miny dorosłych. Utrudnia to 
nawiązanie kontaktu i prowadzi do wielu nieporozumień. 

Dorosły pokazuje dziecku swoje nogi i mówi: Moje nogi... Po-
każ twoje... To są stopy... To palce u stóp... A to kolana... Wstań, 
biegaj, podskakuj, kucnij. Następnie dorosły układa dziecięce 
ręce na brzuszku malucha i stwierdza: To brzuch, twój brzu-
szek... Brzuszek to ważna część ciała. Jest miękki... Jeśli boli, trzeba 
o tym powiedzieć dorosłym. W podobny sposób dziecko pozna-
je inne części tułowia, np. podczas omawiania szyi dziecko 
dotyka jej i kręci główką, aby sprawdzić, jaka jest delikatna. 
Jeśli ją uciśnie, zrozumie, że trzeba być ostrożnym, bo można 
zrobić krzywdę sobie lub innej osobie. Po takim doświadcze-
niu dziecko zapewne nie będzie ściskało szyi rówieśników 
i zwierząt, w ramach okazywania im sympatii. Tę serię ćwi-
czeń trzeba powtórzyć w parach: starsze dziecko pełni rolę 
dorosłego, a maluch wykonuje polecenia. 

 
Rozpoznawanie swojej sylwetki w lustrze. Jest to 
ćwiczenie indywidualne. Do jego wykonania potrzeb-

ne jest duże lustro. Dziecko stoi twarzą do lustra, dorosły 
jest za nim. Wspólne oglądanie sylwetki dziecka przebiega 
podobnie jak zapoznawanie z lustrzanym wizerunkiem jego 
twarzy. Jeżeli dziecko ma kłopoty z pokazywaniem w lu-
strze części swego ciała, dorosły mu pomaga: bierze dziecię-
cą dłoń w swoją i pokazuje odbicie w lustrze, nazywa wy-
różnione części. Lustro musi znajdować się w sali maluchów 
przez kilka dni, aby każde dziecko mogło oglądnąć w nim 
swoją sylwetkę. 

 
Co to jest? Pokaż i nazwij. Dorosły i dziecko siedzą 
na dywanie w odległości około półtora metra od sie-

bie. Dorosły proponuje: Będziemy się bawić tak: to jest nos 

Można się o tym przekonać, gdy dziecko ma zrobić smutną 
minę. Zapewne uśmiechnie się i będzie przekonane, że jego 
mina wyraża smutek. Warto więc pomóc dziecku w rozezna-
niu co wyrażają jego miny i czy są zgodne z tym, co odczuwa 
i chce przekazać oraz w tym, co inni ludzie pokazują swoi-
mi minami. Będzie to także okazja do kształtowania nawy-
ku skupiania uwagi na drugim człowieku, gdy chce on coś 
przekazać. Zdolność do obdarzania uwagą jest tak ważna, 
że warto wykorzystywać każdą okazję do jej kształtowania. 
Do tej serii ćwiczeń także potrzebne jest lustro i to na tyle 
duże, aby dorosły i dziecko mogli się w nim przejrzeć. Trze-
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Z książki dowiesz się o:
• indywidualnych różnicach rozwoju psychoruchowego dzieci w dru-

gim i trzecim roku życia oraz oczekiwaniach, jakim muszą one spro-
stać, przekraczając próg przedszkola;

• najważniejszych ustaleniach dotyczących wspomagania rozwoju 
umysłowego i kształtowania ważnych umiejętności, poznasz tak-
że krótką charakterystykę procesu uczenia się maluchów.

Sposoby rozwijania sprawności ruchowej  
oraz dbałości o zdrowie maluchów.


Wspomaganie najmłodszych w skupianiu uwagi i organizowaniu 

aktywności, tak aby lepiej radzili sobie w każdej sytuacji.


Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności 
 liczenia i rachowania.
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ba zacząć od ponownego oglądania twarzy. Następnie do-
rosły pokazuje swoją twarz w lustrze i mówi: Patrz na mnie. 
Zrobiłam wesołą minę. Zrób taką samą minę. Teraz jestem smutna, 
mam smutną minę. Zrób podobną minę. I znów jestem wesoła i się 
śmieję. Pokaż za pomocą miny to samo.Jestem zła i marszczę czoło. 
Zrób to. Pokaż za pomocą miny, jak się złościsz. Obserwując miny 
dorosłego i swoje, dziecko może porównywać i korygować 
je tak, aby były zgodne z tym, co zamierzało pokazać. 

Na pytanie: Gdzie mieszkasz? maluch wyciąga rękę, coś po-
kazuje i oświadcza: Tam! W trosce o bezpieczeństwo dziecka 
(może się przecież zgubić) należy nauczyć je na pamięć peł-
nego adresu. Jeżeli rodzicom wyjaśni się to wszystko, chęt-
nie będą uczyć dziecko przedstawiania się swoim imieniem 
i nazwiskiem wraz z podaniem adresu. 

 
Rozróżnianie płci. Umiejętność rozróżniania płci sprzy-
ja kształtowaniu się systemu Ja i rozszerza dziecięcą wie-

dzę o innych. Maluch ma wiedzieć, że przynależy do dziew-
czynek lub chłopców oraz o tym, że chłopcy staną się mężczy-
znami, a dziewczynki kobietami. Do pierwszych ćwiczeń w tej 
serii potrzebne będą zwyczajna lalka, pajacyk i pluszowy miś. 
Ćwiczenia te trzeba przeprowadzać indywidualnie z każdym 
dzieckiem.

 
Jak wygląda miś? Oglądanie i porównywanie. Do-
rosły ustawia sporych rozmiarów misia przed dzie-

ckiem. Wspólnie oglądają misiową głowę, uszy, oczy, nos, 
itd. Nazywają wyróżnione części. Na koniec trzeba postawić 
obok misia lalkę i wspólnie zastanowić się, co ma lalka i co 
ma miś, a także czego nie ma miś i czego nie ma lalkaO tym, że rozpoznawanie min jest ważne, wiedzą także 

autorzy dziecięcych książeczek i pomocy do zajęć. Dlatego 
często umieszczają w nich schematy twarzy z uproszczo-
nym rysunkiem typowych min. Dziecko patrząc na taki 
schemat, ma rozpoznać minę. Jest to nieporozumienie, 
bo nie chodzi tu o oglądanie rysunków! To, co jest ważne, 
dotyczy żywego człowieka. Na nim dziecko ma skupić 
uwagę. Powinno umieć rozpoznać po minie jego intencje. 
Dzieje się to w trakcie wymiany informacji, dlatego mimika 
człowieka jest tak bogata i zmienna.

 
Znajomość własnego imienia, a potem także nazwi-
ska i adresu. Psycholodzy są zgodni, że używanie 

własnego imienia ma korzystny wpływ na kształtowanie się 
własnego Ja. Dzieci wcześnie używają zaimka „ja” w zwro-
tach ja sama, wzorując się na dorosłych, którzy zwracając się 
do maluchów, mówią: Basia grzeczna! Kubuś chce jeść. Daj Zosi 
piłkę, itp. Maluchy znają już swe imiona, zwykle w zdrobnia-
łej formie. Gdy dorosły pyta o imię, dziecko odpowiada np.: 
Kubuś. Dorosły stwierdza: Kubuś to Jakub. Jesteś Jakub. Ma-
luch protestuje: Nie Jakub. Kubuś! To naturalne. Stopniowo 
dziecko pozna wszystkie odmiany swego imienia. Z wielu 
powodów trzeba zadbać o to, aby dziecko wiedziało, co to 
imię, a co nazwisko. Aby potrafiło odpowiedzieć na pytania: 
Jak masz na imię? Jakie jest twoje nazwisko? Jak się nazywasz? 
Początkowo jest to skomplikowane, szczególnie dla dwu-
latków. Stopniowe wdrażanie dzieci do posługiwania się 
nazwiskiem jest dobrą okazją do uświadomienia im przy-
należności do rodziny. Jeżeli dziecko nosi inne nazwisko, 
nie trzeba z tego robić problemu ani sensacji. Nie warto też 
tłumaczyć czegoś, czego dziecko i tak nie zrozumie. Ważne 
jest to, aby zorientowało się, że oprócz imienia, ma także na-
zwisko. Zdecydowanie trudniej jest nauczyć dzieci adresu. 

Dwulatki w przedszkolu

ZAMÓW JU¯ TERAZ !  
na www.dwulatki.blizejprzedszkola.pl

NOWY PODRÊCZNIK
METODYCZNY  

Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. 
Jak œwiadomie je wychowywaæ i uczyæ

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – profesor zwyczajny nauk humanistycz-
nych (pedagogika i psychologia stosowana), nauczyciel akademicki 
Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej w Łodzi. Autorka artykułów, monografii naukowych, książek, 
podręczników, multimedialnych programów edukacyjnych dla dzieci, 
filmów dydaktycznych, wykładów telewizyjnych. Autorka programów 
edukacyjnych, książek, przewodników metodycznych i pakietów środ-
ków dydaktycznych dla rodziców i nauczycieli. 

Ewa Zielińska – wieloletnia nauczycielka wychowania przed-
szkolnego. Współautorka programów edukacyjnych, publikacji 
dla nauczycieli artykułów dla rodziców. Wspólnie z prof. Edytą 
Gruszczyk-Kolczyńską prowadzi badania nad metodami lepszej 
efektywności procesu wychowania i kształcenia dzieci w wa-
runkach przedszkola. Jej działalność przyczyniła się do zmiany 
rzeczywistości przedszkolnej w zakresie wspomagania rozwoju 
umysłowego dzieci, zwłaszcza edukacji matematycznej.
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Czy mama była dziewczynką, a tata chłopcem? Dzie-
ci siedzą na dywanie. Dorosły pokazuje im obrazki 

przedstawiające mężczyznę i kobietę. Wskazując postać na 
jednym z nich, pyta dziecko: Czy ten pan był chłopcem? Czy 
ta pani była dziewczynką? Następnie kładzie obrazek z pa-
nią na krzesełku i mówi: Dzieci, które będą paniami, staną 
obok obrazka z panią. Po czym kładzie obrazek z panem na 
krzesełku i mówi: Dzieci, z których wyrosną panowie, staną 
tu obok obrazka z panem. Ważne, by chłopcy stali naprzeciw 
dziewczynek – nauczycielka zwraca się do dziewczynek 
i wskazuje na chłopców: Patrzymy na chłopców. Do chłopców 
mówi: Patrzymy na dziewczynki. Dzieci siadają przed nauczy-
cielką i ustalają, że mama była wcześniej dziewczynką, a tata 
chłopcem, babcia dziewczynką, a dziadek chłopcem, itd. 

Artykuł powstał na podstawie książki  
„Dwulatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć” 

Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

PAKIET ZABAWEK EDUKACYJNYCH DLA MALUCHÓW
Wraz z książką przygotowane zostały  

kartonowe pomoce do ćwiczeń i zabaw 
rozwijających konkretne czynności umysłowe dziecka

zobacz na www.dwulatki.blizejprzedszkola.pl


