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ANALIZA ANKIETY DLA RODZICÓW NA TEMAT SAMODZIELNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA NR 48 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABRZU, 

 W RAMACH PROJEKTU  "THROUGH  DEMOCRACY TO LITERACY"  

  

Ankiety zostały przeprowadzone w czerwcu 2016 roku na terenie placówki wśród 
setki rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Przeprowadzenie badań ankietowych 
miało na celu zebranie istotnych informacji potrzebnych do dalszej realizacji projektu 
Erasmus+ „Through democracy to literacy” oraz opracowanie kierunków pracy z dziećmi oraz 
rodzicami na przyszły 2016/2017 rok szkolny.  

Badaniem zostali objęci rodzice dzieci z wszystkich grup przedszkolnych.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Większość odpowiedzi zostało udzielonych przez rodziców/opiekunów dzieci z grupy  
"Pszczółek" (17% wszystkich ankietowanych), „Biedronek" (16%), „Kotów” (15%), „Motyli” 
(14%) i  „Orłów" (13%). Największa wartość procentowa relacji oddanych ankiet do ilości 
dzieci w grupie jest najwyższa w grupach terapeutycznych („Jeżyki”, „Misie”, „Słoneczka”) 
oraz w grupie „Pszczół” i „Biedronek”.  

Odpowiedzi na pytania udzielili rodzice/opiekunowie dzieci z różnych grup wiekowych. 
Najwięcej badanych jest rodzicami dzieci 5-letnich (31%)   oraz 3 letnich (23%) i  4- letnich 
(także 23%). Nieco mniejsza grupę ankietowanych stanowią rodzice  dzieci 6-letnich (18%) 
oraz 7-letnich i więcej (5%). Wyniki przedstawia poniższy diagram.  
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 Pyt. 1A. 

Proszę wskazać sytuacje, w jakich Pani/Pana dziecko uczy się samodzielności oraz 
obowiązkowości W DOMU? 

Głównymi sytuacjami występującymi w domu, na jakie zwrócili uwagę ankietowani, 

jest samodzielność w wykonywaniu czynności higienicznych i samoobsługowych. W tym 

obszarze rodzice wyodrębniają przyzwyczajanie dzieci do utrzymywania higieny osobistej 

określanej w sposób ogólny jako „mycie się” czy „dbanie o czystość” lub poprzez czynności 

bardziej szczegółowe – tj.: korzystanie z toalety, higiena poranna i wieczorna, kąpiel, mycie 

zębów. Zaznaczają często, że te czynności dzieci wykonują samodzielnie. Ankietowani rodzice 

kładą duży nacisk na umiejętność samodzielnego ubierania i rozbierania się dzieci. Poza 

czynnością ubierania się i rozbierania, wykonywaną między innymi codziennie przed 

pójściem do przedszkola i po powrocie, nieliczni rodzice wymagają od dzieci wrzucania 

brudnych rzeczy do kosza na pranie lub bezpośrednio do pralki, składania ubrań i układania 

ich w szafie, zwijania skarpet, pomoc podczas wieszania prania. Kilkoro rodziców zaznaczyło, 

że umożliwia dzieciom samodzielny wybór garderoby. 

Według badanych respondentów równie ważnym aspektem, w jakich dzieci uczą się 

samodzielności/obowiązkowości w domu jest przyzwyczajanie ich do utrzymywania w 

porządku swoich rzeczy i porządku otoczenia. Rodzice najczęściej wskazują na czynność 

„sprzątania”, obejmującą sprzątanie swojego pokoju przez dzieci i porządkowanie zabawek, 

czyli odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce. Niektórzy rodzice zwracają uwagę 

dzieciom na konieczność utrzymania czystości w pokoju, utrzymania porządku na swoim 

biurku oraz układania książek na półce. Dzieci porządkują pokój na bieżąco lub wieczorem, 

przed snem. Nieliczni rodzice wskazali na możliwość wymagania od dzieci pomocy przy 

sprzątaniu domu lub mieszkania, która polega na wspólnym odkurzaniu, rozkładaniu i 

ścieleniu łóżka, wrzucaniu śmieci do kosza czy wynoszeniu śmieci (butelek plastikowych). 

Odpowiedzi ankietowanych często dotyczyły czynności jedzenia oraz czynności 

związanych z przygotowaniem posiłków w tym nabywanie nawyków kulturalnego 

spożywania posiłków, obejmujących estetykę otoczenia. Obowiązkiem dzieci jest więc 

„jedzenie” czy „zjadanie posiłków”. Rodzice często umożliwiają dzieciom udzielanie pomocy 

w przygotowaniu posiłków lub wspólne gotowanie, tj. „robienie kolacji”, pieczenie ciast, 

pizzy, naleśników, sałatki. Niektóre dzieci mają możliwość samodzielnego przyrządzania 

prostych posiłków. Do obowiązków dzieci należy często nakrywanie do stołu (rozkładanie 

naczyń i sztućców), sprzątanie naczyń po posiłku oraz „chowanie naczyń”. Jeden z rodziców 

zaznaczył także, że dziecko „myje wszystkie naczynia po sobie”. Sporadycznie respondenci 

umożliwiają swoim dzieciom „częściowy wybór menu”, „dobór posiłków”. 
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 W przeprowadzonej ankiecie pojawiały się także odpowiedzi respondentów 

dotyczące nabywania przez dzieci samodzielności podczas innych prac domowych i 

codziennych obowiązków. Jedną z przytoczonych przez rodziców sytuacji jest dziecięca  

pomoc przy zakupach, obejmująca nie tylko ich rozpakowanie, ale także drobne samodzielne 

zakupy („gdy mama czeka przed sklepem”) oraz naukę oszczędzania. Obowiązki dzieci mogą 

mieć związek z opieką nad zwierzęciem domowym – karmieniem zwierząt czy wychodzeniem 

na spacery z psem. Niektóre z sytuacji kształtujących obowiązkowość dzieci związane są z 

„opieką nad młodszym rodzeństwem” (tj. pomoc w ubraniu się), zabawami z siostrą/bratem 

lub innymi dziećmi. Jak zauważył jeden z rodziców – zabawy te wpływają na umiejętność 

rozwiązywania konfliktów przez dzieci oraz uczą je logicznego myślenia. Pojedyncze osoby 

wyszczególniły takie sytuacje rozwijające samodzielność i obowiązkowość dzieci, jak: 

wstawanie rano do przedszkola, przygotowanie do wyjścia,  pomaganie przy podlewaniu 

roślin w domu, odbieranie domofonu i otwieranie drzwi wejściowych, odrabianie zadania 

domowego, samodzielne wychodzenie na podwórko, nabywanie ostrożności na ulicy, 

zapinanie pasów w samochodzie, chodzenie spać „o ściślej ustalonej godzinie” czy wieczorna 

modlitwa.  

Wartościowe dla niektórych respondentów są sytuacje, w których dzieci mogą 

samodzielnie podejmować decyzję w pewnych dziedzinach lub „wskazywać, na co mają 

ochotę”. Jak określił to podejście jeden z rodziców: „staramy się zachęcać dziecko do 

podejmowania samodzielnych decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za dokonywane 

wybory, np.: wypełnianie obowiązków w domu typu dbałość o porządek, uczestnictwo w 

przygotowaniu i podaniu posiłków, czynności związane z samoobsługą (higiena, wybór stroju 

i fryzury), sytuacje związane z podejmowaniem decyzji w sklepie, u fryzjera czy też formy 

zabawy”. Kilkoro rodziców umożliwia dzieciom wybór sposobu pędzania wolnego czasu, a 

nawet organizowanie czasu spędzanego z rodzicami. Jeden z rodziców organizuje aktywności 

polegające na „wymyślaniu  opowiadań/historii, tworzeniu prac plastycznych, zabaw 

aktorskich”. Proces wychowawczy rodziny wzmacniany jest przez domowy „system kar i 

nagród”, rozwijanie w dziecku „chęci niesienia pomocy”. 

 

Według rodziców – dzieci nabywają samodzielność i cechy obowiązkowości 

zarówno poprzez naśladownictwo, jak i zabawę. Cytując jednego z respondentów, dzieci 

uczą się obowiązkowości „w domu poprzez obserwacje i pomoc przy obowiązkach 

domowych. Samodzielności poprzez pozostawienie swobody w wykonywaniu samodzielnie 

podstawowych czynności.” Nawyki te , jak to określa inny rodzic rozwija „wykonywanie 

powierzonych obowiązków związanych z pracami domowymi, porządkowymi oraz 

podejmowanie samodzielnych decyzji ( w sprawie ubrania, jedzenia)”. Respondenci zwracają 

uwagę na konieczność angażowania dziecka w wiele czynności domowych oraz „samodzielne 

pokonywanie barier przez dzieci”.  
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 Pyt. 1B. 

Proszę wskazać sytuacje, w jakich Pani/Pana dziecko uczy się samodzielności i 
obowiązkowości W PRZEDSZKOLU? 

Rodzice dostrzegają funkcję przedszkola wobec rozwijania samodzielności i obowiązkowości 
dzieci. W ich opinii inicjatorem rozwoju w tym obszarze są zarówno nauczyciele, kreujący 
środowisko edukacyjne i wychowawcze, jak i grupa rówieśnicza, dzięki której uczą się 
poprzez naśladowanie, w toku zabaw swobodnych i kierowanych przez wychowawcę. Jak to 
określają respondenci, nabywanie tych umiejętności następuje „podczas zabawy, spacerów i 
codziennych czynności”, dzięki „współpracy z innymi dziećmi i dorosłymi we wspólnych 
zabawach”. 

Funkcjonowanie w grupie rówieśniczej jest wyraźnie wyodrębnionym przez ankietowanych 
składnikiem wpływającym na rozwój dzieci. Wspólne przebywanie z rówieśnikami, 
nawiązywanie kontaktów z innymi i umiejętne współdziałanie wpływa na integrowanie się 
dzieci w grupie. Socjalizacja, na którą zwracają uwagę rodzice, nie tylko uczy współpracy w 
grupie, uczy także zaradności i sprawia, że dziecko nabiera umiejętności w rozwiązywaniu 
problemów z rówieśnikami. Sytuacje występujące w przedszkolu stanowią liczne okazje do 
samodzielnego rozwiązywania konfliktów przez dzieci, wpływają na otwartość wobec innych i 
chęć niesienia pomocy kolegom (w tym pomaganie słabszym). Wspólne przebywanie dzieci 
ze sobą w ocenie rodziców zmienia naturalną dla dzieci postawę egocentryzmu w kierunku 
zwracania przez dziecko uwagi na potrzeby grupy, uczy odpowiedzialności za siebie i innych. 

W opinii respondentów nie bez znaczenia jest rola nauczyciela wychowawcy, którego 
słuchanie i przeprowadzone wspólne rozmowy wraz z ustalonym systemem kar i nagród 
skutkują przestrzeganiem przez dzieci zasad w grupie.  

Rodzice dostrzegają w toku codziennych przedszkolnych czynności przestrzeń do 
dokonywania przez dzieci samodzielnego wyboru. Jak wskazało kilkoro respondentów, 
dzieci mają w przedszkolu prawo wyboru, realizowane poprzez możliwość wyboru zabawy, tj. 
„wybór z kim i jaką zabawką dziecko chce się bawić”, podejmowanie decyzji podczas 
organizowanej zabawy lub dotyczącej sposobu spędzania wolnego czasu. Sytuacje, w 
których dzieci mogą podejmować decyzje oraz możliwość głosowania wpływają na 
„samodzielność myślenia” dziecka. 

W ocenie respondentów działania podejmowane przez dzieci w przedszkolu wyraźnie 
kształtują ich poczucie obowiązku. Jak zauważają rodzice, duże znaczenie ma sam fakt 
codziennego chodzenia do przedszkola, wymagający wstawania rano i punktualnego 
przychodzenia do placówki. Obowiązek przedszkolny, którym objęte są dzieci  pięcio- i 
sześcioletnie, oraz realizowane we wszystkich grupach wiekowych zajęcia grupowe, 
indywidualne i dodatkowe wymagają od dzieci „wykonywania prac zgodnie z zaplanowanymi 
zadaniami”. Wykonywanie prac grupowych oraz nauka, obejmuje takie wyszczególnione 
przez respondentów aktywności, jak: rysowanie, kolorowanie, przyklejanie, posługiwanie się 
różnymi przyborami plastycznymi, nauka wierszyków, prowadzenie ogródka warzywnego, czy 
szeroko rozumiane poznawanie świata - wycieczki, spacery, wyjścia do różnych instytucji 
powiązane z czynnością chodzenia w parze. Poza wspominaną przez kilkoro rodziców kwestią 
punktualności,  zwracają oni uwagę na konieczność przestrzegania przez dzieci 
harmonogramu poszczególnych zajęć, (w tym stałe pory posiłków i zabaw), przygotowania 
do zajęć wymagających pamiętania o informacjach przekazanych przez panie. 
Obowiązkowość kształtować ma także przynoszenie i realizowanie „zadań domowych” 
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 otrzymanych w przedszkolu. Podsumowując aspekt kształtowania obowiązkowości w 
przedszkolu słowem jednego z respondentów można powiedzieć, że wpływa na nią 
„większość sytuacji w przedszkolu, a różnorodność zajęć jest w tym pomocna”. 
 
Większość sytuacji rozwijających samodzielność dzieci, wskazanych przez rodziców, ma 
związek z umiejętnościami samoobsługi. Pobyt w przedszkolu rozwija „samoobsługę w 
szerokim zakresie”, obejmującym naukę ubierania, higieny i jedzenia.  
Wielu rodziców dostrzega znaczenie czynności sprzątania w przedszkolu. Wyróżniają tu: 
sprzątanie zabawek realizowane z rówieśnikami, sprzątanie po sobie, sprzątanie w sali oraz 
utrzymanie czystości/porządku w sali w czasie i po zabawie.  
Respondenci zwracają także uwagę na znaczenie czynności higienicznych. Higiena osobista 
dzieci wyszczególniona przez rodziców obejmuje: korzystanie z toalety, mycie rąk i twarzy, 
mycie zębów, higienę przed i po posiłku oraz dbanie o czystość przy jedzeniu. 
Samodzielność dzieci rozwijają czynności związane z ubieraniem się i rozbieraniem, w szatni 
czy sali przedszkolnej, samodzielne ubieranie butów czy składanie ubrań. 
Duże znaczenie w ocenie ankietowanych rodziców mają czynności związane z korzystaniem 
przez dzieci z posiłków. Poczucie korzystnej zmiany dokonanej w środowisku przedszkolnym 
jest efektem „zjadania posiłków” przez dzieci oraz podejście placówki do kwestii 
samoobsługi przy posiłkach. Rodzice dostrzegają efekty wychowawców zmierzające do 
samodzielnego zjadania posiłków przez dzieci, możliwości samodzielnego nakładania 
jedzenia/obiadu, robienia kanapek na śniadanie, częściowego wyboru menu. Doceniają 
wartość pełnienia przez dzieci dyżurów, zarówno podczas wydawania posiłków, 
samodzielnego sprzątanie naczyń czy dyżurów w kącikach tematycznych. Pełnienie 
powierzonych dyżurów wpływa na kształtowanie obowiązkowości dzieci. 
 
Wśród otrzymanych odpowiedzi ankietowych setki respondentów, sześcioro nie wskazało 
żadnej sytuacji rozwijającej samodzielność czy obowiązkowość w przedszkolu. 
 

Pyt. 2. 

Jak Pani/Pan zachęca dziecko do rozwoju samodzielności/obowiązkowości? Jakie 

decyzje dzieci mogą podejmować samodzielnie? 

Rodzice wyodrębnili szereg sposobów, w jaki starają się zachęcać dzieci do 

podejmowania obowiązków i samodzielnego działania.  

Najczęstsza formą zachęty ze strony rodziców jest metoda pochwał i nagród. Stosują oni 

pochwały słowne, chwalą dziecko, lub, jak to określił jeden z rodziców – „mimowolnie 

zrzędzą”. Pochwałą wyrażaną w sposób niewerbalny jest „zachęcanie uśmiechem”.  

Stosowany system nagradzania polega najczęściej na przyznaniu dziecku nagrody  po 

wykonanych zadaniach. Formą nagrody, wielokrotnie podawaną przez ankietowanych, 

najczęściej są słodycze, czy możliwość oglądania bajki. 

Rodzice zachęcają dzieci poprzez rozmowę i wyjaśnienia. Przyjmują one formę wspólnych 

rozmów, podczas których pokazują dzieciom przykłady życiowe. Celem tych działań jest 

„wpajanie zasad obowiązujących w domu”. 

Do podejmowania określonych działań niektórzy rodzice wykorzystują formę zabawy, która 

jak twierdzą „mocno zachęca do niektórych obowiązków”. Jak to wyjaśniono w jednym z 
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 opisów: „Jak dziecko lubi się bawić w ulubioną zabawę lub ma ulubioną zabawkę, to to 

właśnie wykorzystuję, żeby je zachęcić”.  

Sposobem wykorzystywanym przez rodziców jest także zachęcanie „prośbą i przykładem”. 

Stosują wówczas „pokazywanie na swoim przykładzie, jak wykonuje się czynności”, 

pokazywanie przykładem „dobrego zachowania lub czynności”. Działania te polegają na 

wspólnym rozwiązywaniu zadania lub, jak to opisuje jeden z rodziców – „pokazuję dziecku 

najpierw, a później sama naśladuje, szybko się uczy” czy też „wiele czynności wykonujemy 

wspólnie, z czasem syn robi je sam”. 

Jedna z osób ankietowanych zwróciła uwagę na rolę starszego rodzeństwa w motywowaniu 

dzieci do działania. Rodzic stwierdza, że nie zachęca dziecka, bo ono „chce robić wszystko co 

starsza siostra”.  

Rodzice sposób zachęty odnoszą także do wieku swoich dzieci i związanych z nim oczekiwań, 

co ujmuje jeden z rodziców słowami: „argumentuję, że jest już przedszkolakiem i jest duży”. 

 

Respondenci wyszczególnili działania, które dzieci mogą w domu podejmować 

samodzielnie. Są to czynności opisane już w odpowiedzi na pytanie 1A, dotyczące: 

samodzielnego wykonywania obowiązków domowych, pomocy przy sprzątaniu czy 

przygotowaniu posiłków, drobnych zakupów, opieki nad zwierzętami, troski o własne rzeczy 

tj. zabawki czy ubrania. Jedną z propozycji wzmacniających obowiązkowość dzieci jest 

dawanie swobody na spacerach, w czasie których dzieci „mogą samodzielnie się poruszać 

stosując zasady ruchu drogowego (z ograniczonym zaufaniem)”. 

 

Przestrzeń samodzielnego wyboru dzieci została szczegółowo opisana przez rodziców.  

Ilość tej przestrzeni jest różnorodna, w zależności od stanowiska rodziców w kwestii potrzeby 

jej wyznaczania. I tak, niektórzy rodzice uznają, że „dziecko ma duże pole do samodzielnego 

działania”, inni, że „w wielu decyzjach ma prawo do samodzielności”, stwierdzają, że „dają 

wolny wybór dzieciom w prostych sprawach” lub, że dziecko „ma ograniczony wybór w 

podejmowaniu decyzji samodzielnie”. Generalnie jednak wybór dzieci ograniczony jest do 

czterech kategorii - w doborze ubrań, co chciałoby zjeść, jaką bajkę obejrzeć, w co się bawić. 

Wybór ubioru bywa różnorodny, od samodzielnego dobrania stroju, poprzez kompletowanie 

garderoby z pomocą rodzica, wyboru jednego spośród dwóch zestawów ubrania, wyboru 

kolorystyki zestawu („koloru rzeczy, na które pozwalam”), do decydowania o jego zakupie w 

sklepie. Bez wątpienia jednak decyzje dzieci są podejmowane z uwzględnieniem sugestii 

opiekuna/rodzica związanych z panującymi warunkami atmosferycznymi.  

Swoboda dzieci w zakresie jedzenia podobnie, bywa w rodzinach bardzo różnorodny. Wybór 

dziecka może odnosić się do decyzji „czy zjeść posiłek”, „co chce zjeść lub wypić”, „wybór 

składników posiłku”(np. „zawartości kanapki”), czy tego, „jaki będzie smak jogurtu”. Bywa, 

że dzieci mogą decydować o tym, „co jedzą na śniadanie i kolację”, lub „jaki posiłek będziemy 

przygotowywać”. Jak zaznacza jeden z ankietowanych – dziecko „dokonuje wyboru rodzaju 

posiłków z uwzględnieniem rad rodziców”.  

Często w domach dzieci mają swobodę w decydowaniu o tym, jaką bajkę będzie oglądać w 

telewizji lub jaką książkę wybrać do czytania na dobranoc przez rodziców. 
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 Dość szerokie jest spektrum wyboru dzieci w sferze zabawy i sposobu spędzania wolnego 

czasu. W przestrzeni domu, dziecko często decyduje o zabawie czy grze, w którą chce się 

bawić, zgodnie z jego zainteresowaniami lub zapotrzebowaniem. Biorąc pod uwagę 

czynności na świeżym powietrzu, rodzice pozwalają dzieciom wybrać miejsce i rodzaj zabaw, 

czyli „na jakim placu chce się bawić” lub „gdzie chce iść na spacer”, deklarują dowolność 

zabaw w piaskownicy i na urządzeniach placu zabaw, wybór zabieranych rzeczy na dwór 

(hulajnoga, rower, wrotki). Generalnie, dość często zdarza się, że to dziecko decyduje o 

wyborze aktywności po przedszkolu, wyborze rozrywki czy sportowej aktywności dla rodziny, 

a czasem nawet określa, gdzie chce jechać na wakacje.  

Rzadziej spotykane, natomiast wyszczególnione przez respondentów sytuacje, w których 

dzieci mają swobodę wyboru dotyczą: dekoracji pokoju, co dziecko może sobie kupić w 

sklepie, o wydawaniu kieszonkowego, jaką fryzurę uczesać, czy też na jakie zajęcia 

dodatkowe chce uczęszczać.  

 

Niektóre komentarze rodziców mogą być wskazówką dla innych, w jaki sposób wspominany 

wybór umożliwić, gdzie postawić granicę, lub jakiej zachęty użyć. Rodzice sugerują m.in.: 

- umożliwienie dziecku podejmowania prostych decyzji; 

- możliwość wyboru pomiędzy dwiema rzeczami np. kupna wyboru jednej zabawki z 

dwóch proponowanych;   

- możliwość dokonywania umów między rodzicem a dzieckiem; 

- udział dziecka w planowaniu dnia; 

- wyznaczanie dziecku samodzielnych zadań, bo ono jest gotowe do podejmowania 

nowych wyzwań; 

- wspólne rozwiązywanie problemów dziecka oraz wykonywanie obowiązków 

codziennych; 

- by przede wszystkim nie zabraniać dziecku; 

- skłaniać dzieci do myślenia zadając im odpowiednie pytania a one same często 

znajdują rozwiązanie; 

- zastosowanie metody behawioralnej; 

- uczestnictwo dziecka w życiu domowym „od małego”. 

 

Pyt. 3. 

Proszę wskazać, co według Pani/Pana, może wpływać na ograniczenia możliwości 

rozwoju dzieci w zakresie samodzielności/obowiązkowości? 

Odpowiedzi ankietowanych jednoznacznie wyznaczają główne ograniczenie 

możliwości rozwoju samodzielności i obowiązkowości dzieci, których sprawcami są sami 

rodzice. Aż 44% ankietowanych wskazuje na własną skłonność do wyręczania dzieci, w 

niektórych, nawet najprostszych czynnościach (tj. jedzenie, ubieranie, mycie zębów), 

spowodowane zgłaszanym przez rodziców zmęczeniem, zniecierpliwieniem, zbyt szybkim 

tempem pracy czy brakiem czasu. Wyręczanie dzieci w samodzielności i podstawowych 

obowiązkach, zdaniem samych rodziców bywa „nadmierne”, „ciągłe”, „nieograniczone” czy 

„niepotrzebne”. 
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 16% ankietowanych zwraca także uwagę na nadopiekuńczość rodziców i dziadków, 

których „przesadna” czy „nadmierna” troskliwość ogranicza możliwości rozwojowe dzieci.   

W odpowiedziach ankietowanych wskazujących na ograniczenia poczucia 

samodzielności i obowiązkowości dzieci pojawia się brak konsekwencji rodziców, brak zasad 

lub niesystematyczne ich egzekwowanie, oraz niedbałość rodziców o przestrzeganie przez 

dzieci ustalonych zasad.  

Nie bez znaczenia jest sposób motywowania dziecka, lub, zgodnie z odpowiedziami 

rodziców – skuteczna demotywacja. Ankietowani widzą przyczynę ograniczeń dziecka w 

braku motywowania ze strony osoby dorosłej („brak pochwał za wykonywanie działań”), w 

braku wiary rodziców „w siły i możliwości dziecka”, krytykowaniu dzieci za ich 

niepowodzenia, wyśmiewaniu niepowodzeń oraz w utracie motywacji przez dziecko 

spowodowanej zniechęceniem („jak dziecku coś nie wyjdzie po jego myśli”).  

Rodzice odnieśli się także do kwestii karcenia (znajdując czynnik ograniczający 

możliwości dziecka w nadmiernym karceniu) oraz kwestii obowiązujących zakazów i 

nakazów. W opinii wyrażonej przez niektórych rodziców wprowadzanie zbyt wielu zakazów, 

niepotrzebne zabranianie pewnych rzeczy czy przesadne zabranianie wszystkiego ograniczają 

możliwości rozwojowe dzieci. Tym samym zbyt częste „mówienie dzieciom NIE” i zbyt duża 

kontrola przejawiająca się w braku swobody ostała oceniona jako niesprzyjająca rozwijaniu 

się samodzielności dzieci. Ograniczanie dziecka przez rodziców występuje według 

ankietowanych w kilku obszarach: jako ograniczanie w próbowaniu nowych rzeczy, 

ograniczanie w podejmowaniu decyzji  (lub brak możliwości decydowania dziecka o sobie) 

oraz ograniczanie w wypowiadaniu swojego zdania (brak możliwości wypowiadania się).  

Kilkoro rodziców zwróciło uwagę na relację pomiędzy ograniczeniem możliwości rozwoju 

dzieci, a zmuszaniem ich do wykonywania działania. Paradoksalnie, niekorzystne dla dziecka 

jest podejście rodzica nastawionego na wyniki rozwojowe dziecka, który odgórnie planuje 

dziecku każdą minutę (co skutkuje brakiem inicjatywy własnej dziecka i hamowaniem 

kreatywności) ale także, jak to określił jeden z rodziców – „zbyt namolne uczenie czegoś, na 

siłę, bo inni to umieją”.  

Ankietowani rodzice wyodrębnili szereg innych czynników ograniczających możliwości 

rozwijania samodzielności i obowiązkowości dzieci. Są to m.in.: brak udziału dziecka w 

codziennym życiu rodziny, brak wiary w możliwości dziecka, brak dobrej komunikacji, 

niepozwalanie dzieciom na popełnianie błędów, ale także uleganie zachciankom dzieci, 

rozwiązywanie ich problemów z rówieśnikami, czy też ułatwianie życia poprzez brak 

jakichkolwiek obowiązków. Utrudnienia mogą wynikać z tak prozaicznych przyczyn, jak brak 

łatwego dostępu do ubrań, zabawek, środków higienicznych. Nie bez znaczenia jest brak 

czasu rodziców skutkujący pośpiechem i pospieszaniem dziecka. Czynnikami ograniczającymi 

rozwój dziecka w opinii pojedynczych rodziców może być środowisko, w jakim ono przebywa 

(w tym młodsze rodzeństwo), komputery i telewizja. 

Ograniczenia, których dotyczy stawiane tu pytanie mogą być spowodowane chorobą 

dziecka (rodzice wskazali kilkakrotnie na ograniczenia wynikające z zaburzeń integracji 
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 sensorycznej lub autyzmu, a w pojedynczym przypadku na brak akceptacji dziecka ze strony 

rówieśników). Przyczyny wypływają także z postawy dziecka i czynników od nich 

niezależnych, spośród których rodzice wyodrębnili: wiek, nierozumienie poleceń, brak 

koncentracji, trudny charakter, bunt, złość, wrodzony upór, brak pewności siebie, 

nieśmiałość.  

Rodzice sami wskazali także przyczyny swoich zachowań i decyzji wychowawczych w 

odniesieniu do ograniczeń rozwoju obowiązkowości i samodzielności swoich dzieci. 

Ankietowani rodzice przyznali, że kieruje nimi strach przed wypadkiem dziecka, obawy i 

troska o dziecko, o to, by nie zrobiło sobie krzywdy, niecierpliwość ze strony opiekunów. 

Rodzice zwrócili także uwagę na sytuacje rozpieszczania dziecka (przez siebie i dziadków), złe 

nastawienie lub uprzedzenia rodziców i dziadków, brak zainteresowania dzieckiem, ale także 

rozbieżność wizji wychowywania dziecka między rodzicami.  

Zaskakująca jest opinia jednego z rodziców, który stwierdził, że „wychowawcy są 

mniej związani emocjonalnie z dziećmi, więc pozwalają na wykazanie się dziecku bez 

irracjonalnej obawy, że spadnie, połamie się, potnie itp.”. Warto skonfrontować tą opinię z 

faktycznie odczuwanymi obawami nauczycieli w tym zakresie. 

Pyt. 4. 

Jakie są ulubione zabawy Pani/Pana dziecka, czym lubi się bawić? 

Ankietowani rodzice wyodrębnili rodzaje aktywności, które najbardziej lubią ich dzieci. 

Zostały one podzielone na kategorie tematyczne tj. aktywności plastyczne; układanki i gry; 

zabawy konstrukcyjne; zabawy ruchowe; zabawki; telewizja, komputer, urządzenia mobilne; 

łamigłówki i książki; muzyka, taniec, teatr; zabawy tematyczne; Inne – różne.  

Poniższe schematy prezentują analizę ilościową odpowiedzi rodziców, gdzie prezentowana 

liczba stanowi ilość odpowiedzi na 100 zwróconych ankiet.  

Wykres 1. Aktywności plastyczne. 
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 Wykres 2. Układanki i gry  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 3. Zabawy konstrukcyjne  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4. Zabawy ruchowe  
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Wykres 5. Zabawki  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 6. Telewizja, komputer, urządzenia mobilne  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 7. Łamigłówki i książki  

 

 

 

 

 

 

 

21 5 6 4 16 4 2 3 4 5 1
0

5

10

15

20

25

ZABAWKI

samochody

samoloty

pociągi

inne pojazdy

lalki

lalki Barbie

wózki

kucyki

misie i pluszaki

figurki zwierząt i  postaci

różne przedmioty

4 5 2
0

1

2

3

4

5

6

TELEWIZJA, KOMPUTER I URZĄDZENIA MOBILNE

oglądanie bajek i filmików

gry na komputerze

gry na telefonie

4 2 1 2 1 7 1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

ŁAMIGŁÓWKI I KSIĄŻKI

zadania logiczne

zagadki, rebusy

liczenie i pisanie

zadania w książeczkach

gry uno

czytanie książek

przeglądanie książek



  „Through democracy to literacy”  

KA2 Partnership Project 2015/2017 

 

3 2 1 1 3
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

INNE - RÓŻNE

bańki mydlane

zabawy z wodą

zabawy piaskiem kinetycznym

zabawy z rodzeństwem

zabawy z rodzicami, rodziną

4 3 4 3 3 2 3 1 1
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

ZABAWY TEMATYCZNE

szkoła, nauczycielka

kasa, sklep

kuchnia, restauracja

wcielanie się w role, zawody

wcielanie się w role, postacie z
bajek

odgrywanie scenek lalkami,
kucykami

pokaz mody

fryzjer

"wygłupy"

Wykres 8. Muzyka, taniec, teatr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 9. Zabawy tematyczne 

 

Wykres 10. Inne – różne. 
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 Powyższe schematy prezentują różnorodność upodobań dzieci w zakresie zabaw i 

aktywności na świeżym powietrzu. Zastanawiająca jest niewielka ilość odpowiedzi 

związanych z mediami i działaniami na urządzeniach mobilnych, szczególnie w porównaniu z 

rzeczywistą ilością czasu jakie dzieci spędzają przed telewizorem, komputerem lub podczas 

gry na aplikacjach mobilnych. Prawdopodobnie wynika ona z subiektywnej oceny rodziców, 

którzy nie uważają, że jest to jedna z ulubionych aktywności dziecka, w pewnej ilości 

przypadków nie chcą przyznać, że dają dzieciom tego typu urządzenia do zabawy lub 

zrozumieli to pytanie w kontekście ulubionych zabaw w przedszkolu, w którym tego typu 

zabawy nie są dostępne lub są dostępne w wąskim zakresie. 

 Pyt. 5. 

Czy oczekuje Pani/Pan pomocy ze strony przedszkola w zakresie 

kształtowania samodzielności/obowiązkowości dzieci? Jeżeli tak, to w jakiej 

formie? 

Wykres 11. Oczekiwanie wsparcia przedszkola 
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 Zakres wsparcia, o który proszą rodzice dla swoich dzieci, jest wieloaspektowy. 

Obejmuje wspieranie u dzieci postaw samodzielnego myślenia, gotowości do wyrażania 

własnej opinii na jakiś temat oraz umożliwianie dzieciom podejmowania decyzji (np. dobór 

posiłków, zabaw), dzięki czemu mogą budować pewność siebie. Znaczna część 

ankietowanych zwraca uwagę na naukę współdziałania w grupie, nawiązywania kontaktów z 

rówieśnikami i zdobywanie umiejętności życia w grupie (spośród których wymieniane są: 

dzielenie się, niesienie pomocy, akceptacja słabszych, wspólna zabawa) oraz kształtowania u 

dzieci odpowiedzialności za swoje zachowanie. Rodzice oczekują kształtowania dalszego 

rozwoju dzieci, rozwijania zdolności logicznego myślenia, otwartości i kreatywności, poprzez 

wspieranie ich w próbach nauczenia się nowych rzeczy/umiejętności, realizowanej przez 

zdobywanie doświadczeń i przeżywanie przygód na wycieczkach i wspólnych zajęciach, 

spotkania z ciekawymi ludźmi, ciekawe wyjazdy, wycieczki.  

Oczekiwania rodziców co do wsparcia przedszkola w rozwijaniu samodzielności i 

obowiązkowości dzieci precyzowane są w sposób konkretny, w zakresie czynności 

higienicznych („powtarzanie, że ma umyć ręce i zęby, pomoc w wycieraniu”; „żeby chciał być 

ząbki”; „korzystanie z toalety, ubieranie”), spożywania posiłków („ma problem przy jedzeniu, 

z którym też walczę, krzyki, piski”; „staranniejsze jedzenie”; „tworzenie posiłku w postaci 

kanapek”; „samodzielne nakładanie posiłków”) czy nawyków kulturalnych („używania słów 

proszę, przepraszam i dziękuję”). Rodzice sugerują, by nie ograniczać samodzielności dzieci, 

by kontynuować nakładanie obowiązków na dzieci (obowiązkowość w sprzątaniu, 

odnoszenie naczyń po posiłku, dbanie o czystość w sali) i docenianie ich działania. 

Ankietowani rodzice oczekują wsparcia rozwoju mowy dzieci (pomoc przy budowaniu zdań, 

ćwiczenia logopedyczne), dyscypliny, pomoc nauczycieli przy pracach plastycznych, a także 

kładzenie nacisku na wytrenowanie i wyćwiczenie u dziecka skupienia uwagi oraz jej 

podzielności.  

Formy stymulowania rozwoju samodzielności dzieci sugerowane przez rodziców 

biorących udział w ankiecie, także są zróżnicowane. Ankietowani widzą rolę nauczyciela w 

pomaganiu dzieciom w prostych czynnościach, a jednocześnie w stwarzaniu sytuacji 

wymagających od dziecka samodzielności. Nauczyciele są proszeni o zachęcanie i 

mobilizowanie dzieci za pomocą zabawy i rozmów do podejmowania działań zwiększających 

obowiązkowość i samodzielność, a następnie o pochwały i nagradzanie za dobrze wykonane 

zadania (uznając za trafioną np. metodę kryształków). Jednocześnie rodzice zwracają uwagę, 

by „rozwijać w dzieciach satysfakcję z prób i starań, a nie tylko osiągnięć i pochwał”.  

Sposobem działania jest tu zarówno sama realizacja programu przedszkolnego i prowadzenie 

zajęć, oraz takie propozycje rodziców, jak: wskazywanie i egzekwowanie obowiązków, 

wskazywanie wzorów, bieżące zwracanie uwagi na zachowanie, wpajanie podstawowych 

zasad, uczenie kultury, ośmielanie wycofanego dziecka. Podkreślają znaczenie wychowawcy 

w tworzeniu sytuacji ułatwiających nawiązanie głębszych relacji z dziećmi oraz nakierowaniu 

dziecka w podjęciu odpowiedniej, samodzielnej decyzji. 
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Grupa respondentów, według których podejmowane w przedszkolu działania są 

wystarczające i nie wymagające zmiany, wypowiada się w superlatywach o dotychczasowym 

podejściu nauczycieli. Warto przytoczyć niektóre z wypowiedzi rodziców:  

 „jestem w pełni zadowolona z pomocy przedszkola w zakresie kształtowania 
samodzielności, obowiązkowości mojego dziecka, dzieci są traktowane po 
partnersku” 

 „Przedszkole w pełni spełnia swoje zadanie. Uważam iż dzięki odpowiednim 
programom dziecko rozwija się bardzo dobrze.” 

 „Uważam, że samodzielność mojego dziecka została dobrze wypracowana.” 

 „Poziom kształcenia samodzielności ze strony przedszkola jest na 
odpowiednim poziomie.” 

 „Dziecko jest w dobrych rękach, otrzymuje dużą pomoc od grona 
przedszkolnego.” 

 Przedszkole w tej kwestii działa rewelacyjnie i nie mam dodatkowych 
oczekiwań.” 

Dwoje rodziców zwraca uwagę, by działania przedszkola były kontynuacją działań podjętych 

w domu, gdyż oczekują działań w takim zakresie, jak proponują to w domu. 

Pyt. 6. 

Proszę wskazać najważniejsze umiejętności w zakresie 

samodzielności/obowiązkowości, które powinien posiadać przyszły absolwent 

naszego przedszkola.  

Wykres 12. Najważniejsze umiejętności absolwenta przedszkola 

Rodzice/opiekunowie zapytani w ankiecie o najważniejsze umiejętności w zakresie 

samodzielności/obowiązkowości, które powinien posiadać przyszły absolwent naszego 

przedszkola odpowiadali, że dziecko kończące etap przedszkolny powinno charakteryzować 

się przede wszystkim samodzielnością i chęcią niesienia pomocy (74 ankietowanych, co 

stanowi niemalże 80% odpowiedzi). Respondenci wskazują następnie na otwartość (65,6% 
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 odpowiedzi), zdolność logicznego myślenia i wnioskowania (65,6%), życzliwość (62,4%) oraz 

umiejętność zwracania się o pomoc do drugiej osoby (61,3%). Połowa ankietowanych 

wskazuje także na takie cechy absolwenta, jak: odpowiedzialność za podejmowane zadania 

(58,1%), wesołość (54,8%), aktywność (52,7%) oraz pomysłowość zabawy (50,5%). Często 

wskazywano ponadto na takie umiejętności, jak: dążenie do wyjaśniania problemów (46,2%), 

bogata wyobraźnia (43%), umiejętność samooceny (39,8%), staranność (38,7%) oraz 

posługiwanie się zdaniami opisowymi i pożyczanie drobnych przedmiotów (33% 

odpowiedzi). 

 Dziesięcioro spośród ankietowanych rodzice zwróciło uwagę także na inne 

umiejętności lub cechy oczekiwane u absolwentów/wychowanków naszego przedszkola. Są 

to:  

 zaakceptowanie porażki, przegranej i traktowanie tego jako motywacji 
 możliwość podejmowania właściwych decyzji 
 przyznawanie się do błędu, reakcja na krzywdę innych np. zwierząt 
 umiejętność współpracy w grupie, wspólne rozwiązywanie problemów, ustalanie 

kompromisów 
 empatia, otwartość na innych 
 słuchanie innych 
 śmiałość, umiejętność współpracy i radzenia sobie w grupie, umiejętność 

posługiwania się kredkami, nożyczkami, czytaniem, rozróżnianiem cyfr 
 dobra, czysta wymowa 
 znajomość zagrożeń  
 możliwość poradzenia sobie w szkole, bez strachu przed nowym i nieznanym 

 
 


