
Jak rozwija się nasz przedszkolak? – wybrane zagadnienia z książki M. Żylińskiej 

pt. „Neurodydaktyka – nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi” 

 

  Zadaniem nas jako dorosłych, nauczycieli i rodziców jest wspieranie wszechstronnego 

rozwoju dziecka. W trosce o harmonijny rozwój dziecka zakres zajęć i ćwiczeń  

w przedszkolu obejmuje wszystkie obszary rozwojowe: fizyczny, emocjonalny,  

społeczny oraz poznawczy.  

  W przedszkolu wykorzystujemy to, że dzieci są otwarte na wszystko co nowe,  

są ciekawe świata i chętne do działania. Gdy czują się bezpieczne przyjmują rolę 

eksperymentujących badaczy, wchodzą w interakcję z otoczeniem i osobami którym 

ufają. Z wytrwałością zadają pytania „dlaczego”. W naturalny sposób są aktywne  

i starają się podążać za wszystkim co budzi ich ciekawość. 

  Jak pokazują badania najefektywniejszą formą nauki dla kilkulatków jest to co 

wszystkie dzieci lubią robić, czyli ZABAWA. Bawiąc się, dziecko ćwiczy różne role,  

a dzięki temu poznaje otoczenie, samego siebie i w najefektywniejszy sposób 

przygotowuje się do życia. Oprócz zabawy zgodnie z neurodydaktyką  

(czyli nauczaniem i uczeniem się przyjaznym mózgowi). „Nic tak silnie nie stymuluje 

rozwoju mózgu jak kreatywne zajmowanie się wszelkimi rodzajami sztuki”. Dzieci  

w wieku przedszkolnym powinny możliwie dużo śpiewać, tańczyć, lepić, rysować, 

malować, i przede wszystkim bawić się z innymi dziećmi. Badania Geralda Hüthera 

(badacza mózgu, autora książki „Jak uczy się mózg”) pokazują, że mózg jest przede 

wszystkim organem społecznym. Aby mózg mógł się prawidłowo rozwijać, dziecko 

potrzebuje możliwie wielu kontaktów z innymi ludźmi.  W mózgu malucha, który ma 

mało kontaktu z innymi osobami, rzadko wychodzi z domu, dużo czasu spędza sam 

ustabilizuje się mniej połączeń sieci neuronalnej niż w mózgu dziecka, które ma wokół 

siebie aktywnych rodziców, opiekunów, bawi się z innymi dziećmi, często wychodzi  

z domu, ciągle poznaje coś nowego i staje przed różnymi wyzwaniami. 

  Dlaczego w przedszkolu wykonujemy tak dużo tzw. „prac ręcznych” – w które 

zaangażowane są ręce (malowanie, lepienie, wydzieranie), ponieważ narządem, który 

mocno stymuluje mózg, jego rozwój są RĘCE. Wszelkie czynności: (czasem wydaje 

nam się, że mało istotnych) budowanie babek z piasku, zabawy plasteliną, wycinanie, 

mają ogromny wpływ na rozwój mózgu a tym samym na umiejętności uczenia się.   

Czasami my jako rodzice i nauczyciele zastanawiamy się co robić, jakie podjąć 

działania, co kupić aby dziecko miało jeszcze lepsze warunki do rozwoju a tymczasem 

nie trzeba wiele. Według M. Żylińskiej autorki książki „Neurodydaktyka – nauczanie  

i uczenie się przyjazne mózgowi.” niebywale stymulująco na rozwój mózgu dziecka 

wpływają zadawane przez rodziców czy opiekunów pytania, które kierują uwagę na 

określone zjawiska i uczą je logicznego myślenia. Chodzącą po stole biedronkę można 

wykorzystać do policzenia kropek i zwrócenia uwagi na fakt, że na każdym skrzydle 

ma ich taką samą liczbę i na dodatek są one tak samo umiejscowione. Stymulowanie 

wrodzonej ciekawości poznawczej w pierwszych latach życia dziecka ma wpływ na 

sposób postrzegania świata w wieku dorosłym. Nie chodzi o to, aby wymuszać szybszy 

rozwój dzieci, wysyłając na przykład  maluchy na lekcje chińskiego czy zajęcia 

szachowe. 

Pod pojęciem bogatego środowiska edukacyjnego należy rozumieć środowisko 

dostarczające maluchom wielu nowych bodźców.  
Zwyczajne życie domowe wypełnione rozmowami, kontaktami z rodzicami, 

rodzeństwem czy innymi dziećmi, jest tym czego dziecku potrzeba. 

Odpowiedniej liczby bodźców dostarczyć może spacer do parku lub nad rzekę 

wieczorne opowiadanie lub czytanie bajek, obserwowanie natury. Zbierane kasztany, 

drewniane klocki, szałas  z gałęzi czy sklejane z papieru figury mogą dużo lepiej 

stymulować rozwój mózgu niż drogie zabawki oznaczone przez producenta jako 

edukacyjne.   

Co jest jeszcze bardzo ważne? Nasz własny przykład, nas jako nauczycieli i Państwa 

jako rodziców. Czy tego chcemy czy nie jako rodzice, nauczyciele i wychowawcy, tym 

co sami robimy, jak się zachowujemy, jak reagujemy na trudne sytuacje, jak traktujemy 

osoby słabsze, niespełniające naszych oczekiwań czy odbiegające od normy, dajemy 

dzieciom wzorce do naśladowania. Apele o dobre zachowanie i szanowanie innych 

będą zupełnie nieskuteczne, gdy w domu lub w grupie pokazujemy, że wolno krzyczeć, 

gdy jest się zdenerwowanym, że można kogoś traktować lekceważąco, z wyższością,  

a nawet pogardliwie, gdy jest słabszy od innych, czegoś nie umie lub nie rozumie. 

Zarówno szacunku, jak i pogardy dzieci uczą się od dorosłych, swoje relacje ze światem 

zewnętrznym budują na podstawie wzorców jakie dostarczają im dorośli. Jest to tzw. 

modelowanie – uczenie się przez naśladowanie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na 

zakończenie. Pozwolę sobie przytoczyć tezę Geralda Hüthera wspomnianego wcześniej 

badacza mózgu – „Trawa nie rośnie szybciej gdy się za nią ciągnie”. 

Praktyka pokazuje, że presja wywierana na dzieci często nie pobudza rozwoju, a wręcz 

go hamuje. Tak jak trawa potrzebuje stymulacji do wzrostu (podlewanie, nawożenie) 

dziecko potrzebuje do prawidłowego rozwoju: stymulującego środowiska, wsparcia 

dorosłych opartych na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.  

Każdy mózg rozwija się inaczej, każdy ma też inne możliwości i w różnych 

dziedzinach osiąga różne poziomy zaawansowania. Można być świetnym z matematyki, 

a marnie pisać. Nie można wymuszać rozwoju wszystkich dzieci  w jednym z góry 

określonym tempie ale stworzyć dzieciom optymalne  warunki dla ich indywidualnego 

rozwoju (nie porównywać, nie krytykować – patrząc na tablice prac ale wspierać) 

Warto też wiedzieć, że uśmiech czy dobre słowo mają wielka moc sprawczą i działają 

na mózg, jak każda inna nagroda prowadząc do uwalniania dopaminy (hormonu 

szczęścia – neuroprzekaźnika), a ma ona wpływ na uwagę dziecka, na procesy ruchowe, 

koordynację. Jest niezbędna do utrzymania wysokiego poziomu aktywności. 

Dlatego uśmiechajmy się do dzieci, chwalmy, doceniajmy, dajmy dzieciom 

okazję do przeżywania, odkrywania, zachwycania się, a dzięki temu nasze 

dzieci będą szybciej się uczyć i co najważniejsze będą szczęśliwe. 
Opracowała: M.Rzytki 

 
 

 

 

 

 


