
Wychowujemy  dzieci  z  myślą,  aby  w  przyszłości  były  odpowiedzialnymi  i
samodzielnymi  dorosłymi.  Nauka  samodzielności  rozpoczyna  się,  kiedy  jeszcze  nie
potrafimy sobie wyobrazić, że nasze dziecko kiedyś będzie dorosłe. 

Nauka  samodzielności  to  nie  tylko  dodatkowe  obowiązki  dla  dziecka  czy
wykonywanie  codzienności  czynności  porządkowych.  To  o  wiele  więcej.  To  nauka
odpowiedzialności  za  własne  działania,  współpracy,  wzmacnianie  poczucia  własnej
kompetencji i wpływu, które są niezbędnymi częściami poczucia własnej wartości. 

Poniżej  znajdziecie  Państwo  listę  czynności,  które  może  wykonywać  dziecko  w
danym wieku. Proszę pamiętać, że niektóre zadania dzieci mogą wykonywać wcześniej czy
później.  Ważne  jest,  żeby  zaufać  swojemu  dziecku,  że  potrafi  wykonać  daną  rzecz!
Państwa obawa w powodzenie może sprawdzić, że samo dziecko nie będzie wierzyło w
swój sukces.

Gotowość  do  wykonywania  danych  zadań  nie  oznacza,  że  dziecko  zrobi  je  tak
szybko jak osoba dorosła. Nie oznacza to również, że pościelone łóżko będzie wyglądać
idealnie, a umyte lustro nie będzie miało żadnych smug. Czy większość tych zadań zrobią
Państwo  szybciej  i  lepiej?  Nauka  samodzielności  przez  dziecko,  to  również  nauka
odpuszczania przez rodziców. Filarami samodzielności jest niewyręczanie, danie prawa do
podejmowania decyzji  i  ufność w kompetencje dziecka. To na nich możemy zbudować
samodzielność naszego dziecka.



Przedstawione zadania nie są wyłącznie dla dziewczynek, które o wiele częściej uczą się
czynności porządkowych w domu. Warto pamiętać, że  chłopcy powinni uczyć się takich
samych rzeczy jak dziewczynki, w tym również dbałości o siebie i swoje otoczenie.

W wieku 2-3 lat:
• zbiera i układa na miejscu zabawki (np. klocki do pudełka, książki na półkę, pluszaki

do koszyka),
• ściera kurz mokrą ściereczką,
• odkłada brudne ubrania do kosza na pranie,
• pomaga włożyć ubrania do pralki,
• wyciera po sobie rozlane picie,
• pomaga rozpakować zakupy (wyjmuje z toreb i odkłada na miejsce), 
• myje ręce i zęby, szczotkuje włosy,
• karmi zwierzęta domowe według ustalonego harmonogramu.

W wieku 4-6 lat:
• ścieli łóżko,
• załaduje i rozładuje zmywarkę,
• zmywa naczynia ręcznie,
• sortuje pranie,
• łączy w pary skarpetki,
• wybiera i zakłada na siebie ubrania,
• robi drobną przekąskę (np. kanapkę, płatki na mleku),
• nakrywa i sprząta ze stołu,
• wyrywa chwasty,
• podlewa kwiaty,
• zamiata.
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