
Od narodzin do zerówki
czyli jak rozwija się Twoje dziecko 

przez pierwsze 6 lat życia



Muduko Hello to marka produktów edukacyjnych, 
kreatywnych i gier dla dzieci w wieku 0-6 lat. 

Edukujemy przez zabawę, uczymy, wspieramy rozwój 
dzieci. Najważniejszym celem, który przyświeca naszej 
misji, jest kształtowanie przyszłości dziecka i pozytywny 
wpływ na to, jakim człowiekiem będzie za 5, 10, 50 lat. 
Nie wyobrażamy sobie nie współpracować w tym celu 
z rodzicami, opiekunami i nauczycielami niemowlaków 
i przedszkolaków – wszak pierwsze lata życia dziecka są 
kluczowe dla jego harmonijnego rozwoju. Aby wspo-
móc Was, rodzice, opiekunowie, nauczyciele, w tym 
pięknym, choć wymagającym czasie, zupełnie za darmo 
oddajemy w Wasze ręce ten poradnik – przewodnik po 
meandrach dziecięcego świata. Wierzymy, że będzie dla 
Was wsparciem w codziennej satysfakcjonującej, choć 
niełatwej pracy, jaką jest wychowywanie, edukowanie 
i wspieranie rozwoju dziecka. 

 Ekipa Muduko Hello
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Ten e-book powstał z myślą o rodzicach dzieci w wie-
ku 0-6 lat. Znajdziecie w nim informacje o tym, jak 

rozwija się dziecko, ale przede wszystkim wskazówki co 
do tego, jak towarzyszyć maluchowi, wspierać go w roz-
woju i stwarzać mu środowisko przyjazne twórczemu 
myśleniu.

Po pierwsze nie ma jednego dobrego sposobu, by 
sprostać rodzicielskim wyzwaniom. Każdy rodzic ma inne 
mocne i słabe strony oraz umiejętności, które chciałby 
przekazać dziecku, coś lubi, a czegoś unika. Ktoś odnaj-
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duje się świetnie w grach logicznych, a kogoś innego 
pociągają zabawy sensoryczne. A maluch w pierwszych 
latach życia uwielbia różnorodność. Możemy nauczyć się, 
jak zwracać uwagę na szczególne potrzeby dziecka, by 
stymulować jego rozwój, budować trwałą więź i dobrze 
wykorzystywać czas wspólnej zabawy. 

Zacznijmy od początku. Rodzi się niemowlę. Pozor-
nie tylko je, śpi i płacze. Za to w jego mózgu w każdej 
sekundzie powstają tysiące połączeń neuronowych, któ-
re są kontynuacją procesu rozpoczętego w pierwszych 
tygodniach życia płodowego. Mózg rośnie i rozwija się 
w zawrotnym tempie. W ciągu pierwszego roku życia 
zwiększa się prawie trzykrotnie. W wieku pięciu lat osiąga 
wagę mózgu osoby dorosłej. Jest organem dowodzą-
cym, który steruje całym ciałem, jest odpowiedzialny za 
wszystkie procesy, które zachodzą w ludzkim organizmie. 
Odpowiada za naszą pamięć, tożsamość, myśli. Karmi 
się nie tylko energią pozyskiwaną z pożywienia, ale też 
każdym nowym doświadczeniem. 

Rodzi się nowy człowiek. I co dalej…?

W pierwszych dniach po narodzinach maluch potrze-
buje przede wszystkim bliskości. Czuły dotyk, ciepło 



8 | Wstęp

i kojący głos bliskiej osoby dają mu poczucie bezpie-
czeństwa. Powoli oswaja się z nową sytuacją, zaczyna 
też dostrzegać nowe możliwości. Już w pierwszych tygo-
dniach może zwracać uwagę na czarno-białe obrazki, 
jeśli umieścimy je blisko jego twarzy. W trzecim mie-
siącu życia przychodzi czas na obserwację kolorowych, 
zróżnicowanych kształtów, a wkrótce dziecko zyskuje 
możliwość wzięcia zabawki do ręki i samodzielnego 
jej trzymania. To już prawdziwa frajda. Mały odkrywca 
uwielbia poznawać nowe rzeczy. A dla niego wszyst-
ko jest nowe. Proste rekwizyty z domowego otoczenia 
mogą pełnić funkcję wartościowej zabawki. 

W pierwszym roku życia dziecko przygotowuje się 
też do nauki chodzenia. Kiedy już stanie na nogi i posta-
wi samodzielne kroki, a dzieje się to zwykle w drugim 
roku życia, uczy się przede wszystkim w ruchu. Biega-
nie, ćwiczenia i kontakt z rówieśnikami pozwalają mu 
prawidłowo się rozwijać. 

Dziecko do szóstego roku życia uczy się w sposób 
niepowtarzalny. Jego mózg chłonie jak gąbka, z każdej, 
nawet pozornie mało twórczej czynności jest w stanie 
wyciągnąć naukę na przyszłość. Ważnym elementem 
wspierania rozwoju dziecka jest dostarczanie pozytyw-
nych bodźców – zmysłowych i intelektualnych, które 
pobudzą mózg do tworzenia nowych sieci połączeń 
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neuronowych. W swojej naturze mały człowiek jest bada-
czem i zdobywcą, nastawionym na wysiłek i stawianie 
sobie coraz to nowszych wyzwań. Potrzebuje przede 
wszystkim rodzicielskiej opieki, uwagi i… wolności.

Bramki, przez które warto przejść

Psychologowie prowadzą liczne badania dowodzące, 
że dziecko podczas rozwoju przechodzi przez okresy, 
w których jest szczególnie podatne na rozwój konkret-
nych sprawności i zachowań, spontanicznie i z łatwością 
przyswaja nową wiedzę. Po prostu pojawiają się wtedy 



10 | Wstęp

predyspozycje do poznania danej tematyki lub rozwi-
nięcia konkretnej umiejętności. 

Poza „okresami wrażliwymi” dziecko i rodzic muszą 
włożyć dużo więcej wysiłku, by możliwe było powsta-
nie trwałych zmian. Każde dziecko rozwija się w innym 
tempie, dlatego najważniejsze jest obserwowanie, czy 
maluch właśnie chce nieustannie budować z klocków, 
porządkować zabawki, samodzielnie się ubierać, czy 
może zaczyna powtarzać liczby lub na przykład próbuje 
przepisywać literki. 

Jeśli chodzi o budowanie relacji, najistotniejszym 
okresem wrażliwym są pierwsze trzy lata życia. To wła-
śnie wtedy dziecko jest najbardziej podatne na formowa-
nie bliskich więzi i od odpowiedniej troski w tym czasie 
zależy późniejsza jakość jego kontaktów społecznych. 
Dlatego tak ważna jest czułość okazywana maluchowi, 
reagowanie na jego płacz, rozmowa i bliskość. 



Odbieranie 
świata za 
pomocą 
zmysłów
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Nasze zmysły zaczynają się rozwijać bardzo wcześnie, 
bo już w życiu płodowym. Od około 8 tygodnia jako 

pierwszy rozwija się dotyk, około 21 tygodnia tworzą się 
kubki smakowe, zaczynają działać receptory węchu, 
a po kilku tygodniach zaczyna się rozwijać słuch. Pod 
koniec ciąży, około 33 tygodnia, kształtuje się wzrok, by 
maluch przyszedł na świat odpowiednio przygotowany 
i mógł odkrywać go wszystkimi zmysłami. 

Nie wszystkie zmysły są jednak w chwili narodzin 
wykształcone w tym samym stopniu. Najlepiej działają 
węch i słuch, dlatego niemowlę czuje się bezpiecznie 
w ramionach mamy – jej głos pamięta z życia płodo-
wego i dobrze zna jej zapach, wyczuwa też zapach 
mleka, które pozwoli mu zaspokoić głód. Jego słuch jest 
dość wrażliwy, dlatego zwracajmy uwagę na muzykę, 
której słuchamy – czy nie jest zbyt głośna i hałaśliwa, 
czy nie musimy przekrzykiwać się nawzajem. Maluch 
chętnie posłucha z nami spokojnej muzyki, będzie się 
wsłuchiwał w dźwięki, które pozytywnie wpłyną na 
jego nastrój. W pierwszych tygodniach życia dziecka 
unikajmy grających i  świecących zabawek, możemy 
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za to sięgnąć po karty kontrastowe oraz szeleszczące 
folie, a także materiały o różnych fakturach. Wsłuchujmy 
się w odgłosy przyrody – śpiew ptaków, szum wiatru, 
szelest liści oraz skrzypiący pod butami śnieg. Dzięki 
temu w przyszłości dziecko będzie bardziej uważnym 
obserwatorem. Wspólne spacery niech staną się nawy-
kiem już od pierwszych tygodni.

Ważną rolę w rozwoju odgrywa zmysł dotyku. Nie-
mowlakowi może się szczególnie spodobać kołysanie, 
masowanie dłoni i stóp czy rysowanie po pleckach. 
Kąpiel i wieczorny masaż najlepiej ukoją zmysły dziecka 
po dniu pełnym bodźców. 

Fot: Ład
n
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Półroczny szkrab wszelkie zabawki i inne napotka-
ne drobiazgi chce wkładać do buzi. Niektórzy rodzice 
zaczynają się wtedy martwić, oczywiście niepotrzebnie. 
Dziecko poznaje świat przede wszystkim poprzez dotyk. 
Bada kształt i wielkość przedmiotów właśnie w taki, 
dziwny z perspektywy osoby dorosłej, sposób. Trzeba 
wtedy zapewnić mu bezpieczne otoczenie, w którym 
nie znajdzie rzeczy możliwych do połknięcia.

Kiedy dziecko zacznie samo siedzieć, przyjdzie czas 
na wiele nowych doznań sensorycznych. Jeśli nie boimy 
się bałaganu, możemy wtedy eksperymentować z róż-
nymi kaszami, piaskiem, ryżem, a także z ciepłą i zimną 
wodą. Niech dziecko zanurzy ręce w misce z kaszą, niech 
ją swobodnie przesypuje, oswajając się z jej struktu-
rą. Kiedy już potrafi trzymać w dłoni zabawki, dajmy 
mu także łyżkę, którą będzie mogło mieszać. Z czasem 
pokazujmy, że łyżka może być metalowa, plastikowa 
lub drewniana, a pudełko wykonane z papieru, szkła, 
plastiku lub styropianu. W prosty sposób możemy też 
wykonać pudełko wypełnione papierowymi kulkami 
z gazet, do którego będziemy wkładać różne przedmioty. 
Zabawa w rozpoznawanie ukrytego przedmiotu świet-
nie stymuluje zmysły. Starsze dzieci chętnie wypróbują 
także ubieranie się z zasłoniętymi oczami oraz spacer 
z przewodnikiem po pokoju lub ogrodzie. 
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Węch i smak to kolejne zmysły, dzięki którym może-
my się wiele nauczyć. Spędzajmy czas w kuchni, gdzie 
roznosi się aromat gotowanych potraw, nauczmy się 
wspólnie rozpoznawać zapachy ziół i kwiatów. Pierwsze 
pokarmy podawajmy zawsze pojedynczo, nie tylko ze 
względu na ewentualną alergię pokarmową, ale z uwa-
gi na możliwość dokładnego poznania przez dziecko 
nowych smaków. Rozszerzanie diety wymaga od rodzica 
dużo cierpliwości. Można zaproponować ten sam posiłek 
kilka razy z rzędu lub odczekać około dwóch tygodni 
i ponowić propozycję, najpierw w bardzo niewielkich 
ilościach. Dzięki cierpliwości rodziców maluchy w końcu 
przekonują się do smaku czy nowej konsystencji. 
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Ze starszymi dziećmi możemy trochę poekspery-
mentować – w formie zabawy, na przykład konkursu 
dla odważnych, warto zapoznać się ze smakiem cytryny, 
cebuli, czosnku, ostrej papryki, mięty czy ziół. Ważna jest 
wtedy motywacja – rozmowa o wartości tych produk-
tów, o tym, dlaczego tak silnie działają na nasz zmysł 
smaku, oraz o ich domowych zastosowaniach. Warto też 
organizować dni, w trakcie których poznajemy na przy-
kład egzotyczne owoce, nieznane warzywa czy potrawy 
kuchni świata. Starsze przedszkolaki z radością pomogą 
w przygotowaniach, a wtedy łatwiej będzie je namówić 
do spróbowania nowych smaków.

Jest jeszcze jeden bardzo ważny zmysł, który potrze-
buje stymulacji – zmysł ruchu. Zabawy, w trakcie których 
musimy kontrolować nasze ciało, na przykład zatrzy-
mać się, kiedy ktoś wyłącza muzykę, a także wszelkie 
podskoki czy turlanie się po ziemi, są bardzo potrzebne 
w pierwszych latach życia dziecka. Później warto zadbać 
o odpowiednie zajęcia ruchowe i ogólną aktywność 
fizyczną, szczególnie kiedy dziecko więcej czasu będzie 
spędzało w szkolnej ławce. 
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Poznaję owoce i warzywa   
Moje pierwsze owoce i warzywa

Przydatnym narzędziem 
podczas zabawy będą karty 
edukacyjne Poznaję owo-
ce i warzywa oraz książecz-
ka Moje pierwsze owoce 
i warzywa. Kolorowe kar-
ty czy książeczka składana 
w harmonijkę stymulują 
zmysły dziecka, wspomagają 

rozwój słownictwa i naukę kolorów oraz sta-
nowią świetną okazję do rozmowy. Zachęcają 
też do sięgnięcia po nowy owoc lub warzywo, 
sprawdzenia jego kształtu, faktury i smaku. 



2.
Rozwój  
wzroku
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Zmysł wzroku jest niezwykle ważny – to za jego przy-
czyną dociera do nas około 70% informacji z otocze-

nia. Nasze oczy rejestrują każdy szczegół, który znajduje 
się wokół, nawet jeśli nie skupiamy na nim uwagi. Zaba-
wy stymulujące wzrok przyczyniają się do szybszego 
rozwoju ostrości widzenia, pozwalają dzieciom widzieć 
więcej i jednocześnie mniej energii zużywać do tego, by 
przyglądać się światu.

Choć czasem może nam się wydawać, że nowo-
rodek uważnie obserwuje świat, a trzymiesięczne nie-
mowlę świetnie rozpoznaje twarze i zabawki, proces 
rozwoju wzroku przebiega stopniowo. Maluchy anga-
żują wszystkie zmysły, by jak najlepiej zaadaptować 
się do otoczenia, posiadają wrodzony instynkt samo-
zachowawczy – dziecko musi rozpoznawać opiekuna, 
by przetrwać. Jednak w pierwszych tygodniach życia 
widzi dobrze jedynie osoby i przedmioty znajdujące się 
w odległości 20-30 cm od swojej twarzy i nie rozróż-
nia kolorów. Po miesiącu do czarno-białego i mocno 
zamazanego obrazu świata dochodzi kolor czerwony, 
w trzecim miesiącu życia maluch zaczyna też powoli 
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rozróżniać żółty i zielony. Stopniowo zwiększa się ostrość 
jego widzenia. Szczegóły obrazu dostrzega około szó-
stego miesiąca – widać wtedy, że uważnie skupia wzrok 
na małych elementach.

Najlepszą zabawką w pierwszych tygodniach życia 
są czarno-białe karty, wyraźnie skontrastowane, z gru-
bymi konturami kształtów. Warto mieć je zawsze pod 
ręką, by przy okazji zabawy, przewijania czy leżenia na 
brzuszku maluch był nimi otoczony. Po trzecim miesiącu 
do kart czarno-białych dołączmy karty z zaznaczonym 
wyraźnie kolorowym szczegółem. Kontrastowe zesta-
wienia oraz kolor czerwony i żółty najlepiej stymulują 
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układ nerwowy, ale pozostałe kolory również zaczynają 
być interesujące dla ciekawskiego wzroku. Karty oraz 
zabawki możemy powolutku przybliżać i oddalać od 
oczu malucha, jednak nie róbmy tego bezpośrednio 
przed jego twarzą, ale najlepiej naprzemiennie po pra-
wej i lewej stronie.

Kilkumiesięczny maluch świadomie przygląda się 
latającym ptakom, odróżnia przedmioty na obrazkach 
i czasem jest w stanie przypisać im określoną funkcję. 
Około ósmego miesiąca potrafi rozpoznać jako całościo-
wy przedmiot, który jest częściowo zakryty, od czwarte-
go miesiąca widzi już trójwymiarowo. Dlatego chętnie 
zaczyna angażować się w zabawy, a nawet samodzielnie 
przeglądać książeczki i bardzo uważnie obserwuje świat 
dookoła siebie. 

Ważną rolę w rozwoju wzroku pełni ruch. Niemow-
laki, które samodzielnie się przemieszczają, dużo szyb-
ciej orientują się, że coś może być przeszkodą, wystaje, 
toczy się lub przewraca. Korzystne dla wzroku są zabawy, 
które zawierają element ruchu – może to być łapanie 
baniek mydlanych, zabawa z kolorową wstążką, segre-
gowanie kolorowych piłeczek, a także każdy rodzaj gry 
zespołowej czy zabawy z piłką. Świetnym treningiem 
dla wzroku jest rozwiązywanie labiryntów, wyszukiwa-
nie szczegółów na obrazkach, a także wszelkie zabawy 
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na spostrzegawczość, które wymagają całkowitego 
skupienia uwagi na oglądanym lub rysowanym przed-
miocie. Starszym dzieciom spodoba się teatrzyk cieni. 
Obserwowanie pojawiających się na ścianie kształtów, 
znikające cienie oraz towarzyszące im odgłosy z pew-
nością je oczarują. 

W kolejnych latach życia dziecka ostrość widze-
nia będzie się polepszać, by rozwinąć się w pełni już 
w wieku sześciu lat. Zmysł wzroku będzie wpływał na 
zdolność koncentracji uwagi, spostrzegawczość, będzie 
też aktywnie wspierał rozwój motoryki małej. 

Fot: Ład
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Widzę kształty, Widzę kolory 
Moje pierwsze kształty,  
Moje pierwsze kolory

Widzę kształty to zestaw czar-
no-białych kart kontrastowych, 
które można wykorzystywać 
podczas zabawy już w pierw-
szych tygodniach życia dziecka. 
Poprzez zastosowanie dużego 
kontrastu ilustracji skutecznie 
wspierają one rozwój wzroku. 
Możemy je zawiesić nad łóżecz-
kiem lub rozłożyć w miejscu, 
w którym spędzamy razem 
dużo czasu. Po kilku tygodniach 
spróbujmy zaskoczyć naszego 
malucha kartami Widzę kolo-
ry. Zawierają one żywe barwy 
wplecione w treść obrazków, 
dostosowane do możliwości 
percepcyjnych dziecka. Doda-
nie koloru szczególnie pomaga 

w kształtowaniu się ostrości wzroku oraz w nauce 
skupiania uwagi na poszczególnych elementach 
przedmiotu.Bawmy się zatem i pomagajmy małym 
oczom. Dostępne również edycje książeczkowe!



3.
Rozwój 
motoryczny 
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Sprawność motoryczna to inaczej sprawność fizycz-
na człowieka. Jest to oczywiście duże uproszczenie. 

Codzienne czynności wykonujemy dzięki sile naszych 
mięśni, jednak ośrodek dowodzenia znajduje się 
w mózgu. Nauka w ruchu poprawia ukrwienie tego naj-
ważniejszego narządu, a także wpływa na rozwój układu 
krążenia i ogólny wzrost. Dzięki złożonym procesom 
możemy biegać, skakać, turlać się, a także pięknie pisać 
czy rozdzielać w palcach drobne elementy. Wyodręb-
niamy dwie grupy zdolności motorycznych – motorykę 
dużą, związaną ze sprawnością fizyczną całego naszego 
ciała, oraz motorykę małą, która wiąże się ze sprawno-
ścią dłoni i palców. 

Motorykę dużą wspieramy za każdym razem, kiedy 
pozwalamy dziecku na aktywność fizyczną. Zachęcajmy 
maluchy do spontanicznej zabawy, a starszaki także do 
uczestniczenia w zawodach, które motywują do wzmo-
żonej aktywności i wzbudzają ducha rywalizacji. Dzieci 
podczas zabaw ruchowych zyskują wyczucie przestrzeni 
oraz uczą się oceniać odległość. Dlatego szczególnie 
latem postawmy na bieganie, skakanie, jazdę na rowe-
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rze, grę w piłkę, pokonywanie torów przeszkód oraz na 
wszelkie zabawy wspierające koordynację. 

Ludzkie mięśnie szybko się rozwijają, dzięki czemu 
już kilkutygodniowe niemowlę potrafi chwytać palusz-
kami i wytrwale doskonali tę umiejętność w pierwszych 
miesiącach życia. Wspólnie możemy ćwiczyć chwytanie 
zabawek o coraz bardziej skomplikowanych kształtach. 
W późniejszych okresach dzieci potrafią same opero-
wać zabawkami, przenosić je z miejsca na miejsce, 
chętnie sięgają też po kredki czy flamastry. Półtora-
roczny maluch może polubić malowanie, a raczej maza-
nie po kartce papieru, a także układanie puzzli, na 
początku z pomocą opiekuna, by w okolicach drugich 
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urodzin samodzielnie złożyć dwu- czy trzyczęściowe 
obrazki. Drugi rok życia to czas, kiedy maluch potrafi 
coraz lepiej skupić uwagę, chętnie wymyśla krótkie 
zabawy, a także dużo czasu poświęca na budowanie 
z klocków. Świadomość ręki rozbudzają w tym czasie 
dobrze znane zabawy paluszkowe, na przykład „Idzie 
rak nieborak…”, „Idzie kominiarz po drabinie…” lub 

„Sroczka kaszkę warzyła…”. Polubi je już kilkumiesięczne 
niemowlę. Dziecko przy okazji tych zabaw ćwiczy też 
pamięć i koncentrację, uczy się naśladowania, a jed-
nocześnie może się zrelaksować. 

W okolicach trzecich urodzin obserwujemy zwy-
kle duży postęp w zakresie motoryki małej. Wynika to 
przede wszystkim z rozwoju fizycznego dziecka. Chrząst-
ki zmieniają się w tkankę kostną  i mózg może wysyłać 
polecenia ruchu do małych mięśni. To idealny moment 
na zabawy wymagające większej precyzji – nawlekanie 
koralików, lepienie z plasteliny, układanki i drobniejsze 
puzzle. Sprawność ruchowa dłoni jest szczególnie istot-
na podczas nauki pisania. Podstawowym ćwiczeniem 
motoryki małej jest chwytanie, dlatego starajmy się 
sięgać po różne narzędzia – kredki ołówkowe i świeco-
we, flamastry, a także farby i pędzle. Dla przedszkola-
ków ważne są również aktywności, które wzmacniają 
całą dłoń. Może to być zabawa piaskiem kinetycznym, 
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lepienie z plasteliny, ciastoliny oraz innych samodzielnie 
wykonanych mas. Sprawność dłoni wspomagają też 
inne zabawy sensoryczne. Zanurzanie dłoni w różnych 
sypkich produktach, jak kasze czy mąki, a także w wodzie 
pełnej piany czy ciepłym kisielu to domowe sposoby na 
stymulację czucia powierzchniowego ręki. Starsze dzieci 
przez przesypywanie i przelewanie uczą się dodatkowo 
koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Możemy wspierać jednocześnie motorykę dużą 
i małą. Warto umożliwić dziecku wspinanie się i cho-
dzenie na czworaka, a także ćwiczyć rzucanie piłką do 
celu oraz robienie taczek, czyli chodzenie na rękach 
z pomocą drugiej osoby. 
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W codziennym życiu niektóre czynności wymagają 
precyzji, jak na przykład zapinanie klamerek do bieli-
zny, zatrzasków czy guzików, zasuwanie suwaków oraz 
zawiązywanie sznurowadeł. Trenowanie tych umiejęt-
ności podczas zabawy pozwoli dziecku być bardziej 
samodzielnym. Świetną pomocą będzie własnoręcz-
nie wykonana tablica manipulacyjna ze sznureczkami, 
klamerkami i innymi kolorowymi elementami. Można 
wykorzystać do jej stworzenia zapięcia ze starych ubrań, 
dodać włącznik światła, rzepy i inne elementy, które 
zdołają zaciekawić małego odkrywcę.

Przedszkolakom na pewno spodoba się nauka posłu-
giwania się nożyczkami. Wycinanie, a także wydzieranie 
oraz wyklejanie obrazków materiałami o różnej struk-
turze to kolejny sposób na trenowanie małych dłoni.

Motorykę małą możemy wspierać, włączając do 
zabawy instrumenty muzyczne. Gra na cymbałkach, 
tamburynie czy bębenku, a później na pianinie lub 
gitarze uczy skoordynowanych i precyzyjnych ruchów, 
a także zwiększa wrażliwość dłoni. 
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Dopasowuję wzory

Układanka edukacyjna 
Dopasowuję wzory prze-
znaczona jest dla dzie-
ci od trzeciego roku życia, 
ale młodsze maluchy pod 
opieką dorosłego też będą 
się świetnie przy niej bawić. 

Karty z kontrastującymi wzorami, w których 
wycięte są cztery figury geometryczne, stano-
wią nie lada wyzwanie. Rozbudzają dziecięcą 
ciekawość i uczą logicznego myślenia, a także 
uważności i precyzji. Co ważne, zestaw zapro-
jektowany został przez psychologa.



4.
Pierwsze  
słowa 
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Trening mowy jest istotny dla ogólnego rozwoju inte-
lektualnego dziecka. Pozwala na swobodne komu-

nikowanie się z otoczeniem, czyli mówienie o swoich 
potrzebach, wyrażanie emocji, a w miarę dorastania ana-
lizowanie coraz bardziej złożonych problemów. Nauka 
mówienia stanowi bardzo ważny etap w życiu każdego 
człowieka. Rozpoczyna się już w brzuchu mamy, kiedy 
do dziecka docierają pierwsze dźwięki. Po narodzinach 
jest intensywnie kontynuowana i to już od pierwszych 
dni – na początku polega oczywiście na wsłuchiwaniu 
się w słowa wypowiadane przez najbliższych. Głuże-
nie, gaworzenie, a później prychanie, mruczenie, krzyki 
i pierwsze wypowiadane głoski to dźwięki, które na 
całym świecie brzmią podobnie. Dzieci mają wiele zaba-
wy, gdy mogą powtarzać dźwięki zasłyszane w swoim 
najbliższym otoczeniu. 

Maluchy w pierwszym roku życia nie potrafią jeszcze 
werbalnie porozumiewać się z innymi, wyrażają swoje 
potrzeby głównie przez mimikę i gesty, a także poprzez 
płacz o różnym nasileniu. Kilkumiesięczne dziecko gawo-
rzy i uśmiecha się, kiedy jest zadowolone, a płacze, kiedy 
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czegoś mu brakuje. Z ust rodziców próbuje wyczytać 
potrzebne informacje, a jego mózg zapamiętuje układ 
warg i brzmienie słów, a także ton głosu. Troskliwa opieka 
w tym czasie, częste mówienie do dziecka, opowiadanie 
treści obrazków, a także wspólne słuchanie rymowanek 
i piosenek dla dzieci pozwala maluchom zapamiętać 
ogromną liczbę dźwięków. Często powtarzanym ćwi-
czeniem powinno być na tym etapie wskazywanie na 
element obrazka i wypowiadanie jego nazwy – pozwala 
to dziecku łączyć abstrakcyjne dźwięki z konkretnymi 
przedmiotami. Między innymi dzięki takim zabawom 
oraz codziennemu wsłuchiwaniu się w rozmowy najbliż-
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szych roczny szkrab potrafi już odróżniać głoski, a także 
rozumie około 60 pojęć. 

Pierwsze sylaby dziecko tworzy zazwyczaj około   
10 miesiąca życia. Po dwóch kolejnych miesiącach 
potrafi już tworzyć całkiem długie ciągi sylab – na razie 
układają się one w niezrozumiałe opowiadania, ale 
swoim brzmieniem przypominają język ojczysty. W kolej-
nych miesiącach zazwyczaj dziecku udaje się wypo-
wiedzieć pierwsze słowa, które są ogromną radością 
dla samego malca i dla jego najbliższych. Entuzjastycz-
ne reakcje otoczenia stanowią najlepszą motywację do 
wypowiadania kolejnych słów. Na początku przeważają 
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wyrazy dwusylabowe, jak „mama”, „tata”, „baba”, „lulu”, 
a po nich przychodzi etap coraz bardziej rozbudowa-
nych nazw. Dwulatki automatycznie powtarzają też 
pytania, które słyszą od najbliższych. Uczą się dzięki 
temu odpowiedniego zastosowania pytania w danej 
sytuacji. Około 30 miesiąca życia potrafią zadać proste 
pytania „kto?” i „co?”, a po upływie kolejnych kilku mie-
sięcy również pytania „gdzie?” i „dlaczego?”. 

Za pomocą słów dziecko może wyrazić swoje myśli 
i uczucia. Otwiera się dla niego ogromna przestrzeń 
komunikacji werbalnej. Relacje z bliskimi stają się bar-
dziej złożone, a świat wokół łatwiejszy do oswojenia. 
Dzięki rozwiniętej mowie dziecko dokładniej postrzega 
rzeczy i zjawiska, które go otaczają. Odpowiedni dobór 
słów wymaga też dużego wysiłku intelektualnego.

Około trzeciego roku życia dzieci potrafią już two-
rzyć dłuższe zdania. Są wówczas bardzo ciekawe dzia-
łania różnych przedmiotów, więc w tym czasie należy 
uzbroić się w cierpliwość – pytanie „dlaczego” wraca jak 
bumerang i bywa zadawane przy każdej możliwej okazji. 
Cztero- i pięciolatki wciąż zasypują rodziców pytaniami. 
Na początku są to najczęściej pytania o charakterze 
emocjonalnym, w okolicach piątego roku życia wyrażają 
już intelektualne zainteresowania dziecka. Ciągła potrze-
ba zadawania pytań bywa uciążliwa dla otoczenia, bo 
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niestety nie zawsze potrafimy znaleźć odpowiedź. Nie 
zawsze też możemy się skupić na ciągłym odpowiadaniu 
i wyjaśnianiu. Jednak zdolność do stawiania pytań, czyli 
samodzielność myślowa, jest jedną z najcenniejszych 
umiejętności naszego umysłu. Nie bez powodu okres 
wzmożonego zadawania pytań nazywany jest również 
„głodem wiedzy”. Dziecięca ciekawość w tym czasie 
potrzebuje wiadomości dotyczących przyczyn różnych 
zjawisk oraz czasu. Na początku oczywiście orientacja 
w przestrzeni i czasie jest słabo rozwinięta, maluch myli 
pory dnia, a także tygodnie i miesiące. Słowa też jeszcze 
nie są trwale przyporządkowane do znaczeń, zdarza mu 
się mylić „śniadanie” z „obiadem”, a „wczoraj” i „jutro” 
to pojęcia używane zamiennie. Jednak około piątego 
roku życia dziecko zaczyna dużo lepiej orientować się 
w czasie i przestrzeni. Pięciolatek wciąż co chwilę przy-
biega do rodziców z pytaniami „dlaczego?”, ale dzięki 
temu zdobywa ogromną wiedzę i jest w stanie analizo-
wać zjawiska, które go otaczają. Jest przy tym niezwy-
kle zaangażowany, opowiadanie jest dla niego bardzo 
emocjonujące. Uważne wysłuchanie, przytakiwanie 
i okazywanie zaciekawienia są tym, czego potrzebuje. 

Okres przedszkolny to świetny czas na zabawy 
słowne. Pięciolatek potrafi już operować rymami, lubi 
wierszyki, zagadki, a także potrafi odtworzyć krótką opo-
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wieść. Sześciolatek zaczyna prowadzić dyskusje, coraz 
lepiej radzi sobie z gramatyką i w swoich wypowiedziach 
używa różnych czasów. Potrafi też samodzielnie formu-
łować wyjaśnienia i dokładnie opowiedzieć o swoich 
przeżyciach. 

Kilkulatki są też bardzo uważnymi słuchaczami. 
Potrafią już prowadzić dłuższe rozmowy i barwnie opi-
sywać swoje nowe doświadczenia. Analizują zdobywaną 
wiedzę, porównują odpowiedzi na zadawane dorosłym 
pytania i czasem wręcz podważają nasze zdanie. Uczą 
się w ten sposób krytycznego myślenia, a niezaspoko-
jony głód wiedzy pcha je coraz dalej. Możemy się złościć 
i niecierpliwić, ale w tym okresie pytania dzieci powinny 



38 | Pierwsze słowa 

stanowić powód do radości. Maluchy zadają ich wiele, 
ponieważ są one dla nich narzędziem poznawczym, 
sposobem na oswojenie lęku przed nieznanym, a tak-
że wynikiem uświadamiania sobie, że wiedza, którą 
posiadają, jest niewystarczająca. Dziecko, które jest zbyt 
zamknięte w sobie, by odważyć się na stawianie pytań, 
potrzebuje tym bardziej naszej czułej troski i pomysłów 
na zaciekawienie otaczającym go światem. 

Układajmy wierszyki i piosenki, otwierajmy razem 
atlas zwierząt, podkreślajmy, jak nazywają się ptaki spo-
tkane na spacerze, rozmawiajmy o Układzie Słonecz-
nym i czytajmy jak najwięcej bajek. Pamiętajmy, że nie 
chodzi o trening i wychowanie małego geniusza. Te 
wiadomości są dla maluchów często bardzo ciekawe 
i tłumaczenie, że dziecko będzie je poznawać w szko-
le, nie jest do końca słuszne. Nawet jeśli dziecko tylko 
usłyszy od nas niektóre nazwy i nie będzie w stanie ich 
powtórzyć, w jego mózgu pozostanie ślad pamięciowy. 
Kiedy w szkole usłyszy je ponownie, łatwiej je zapamięta, 
a wiedza wtedy zdobyta będzie trwalsza. 

Wsłuchując się w dziecięce pytania i opowieści, 
możemy poznać szczególne zainteresowania dziec-
ka, zdiagnozować jego potrzeby edukacyjne, a także 
prawidłowości w rozwoju sfery poznawczej. Około 20% 
czterolatków nadal myli niektóre głoski albo ma proble-
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my z wymową „s” i „sz”. Nie jest to powód do niepokoju. 
Każde dziecko rozwija się w innym tempie i mniejsze 
postępy w nauce mówienia wcale nie muszą świadczyć 
o zaburzeniach rozwojowych. Jeśli jednak zauważymy, 
że przedszkolak nie rozumie znaczenia słów, ma wyraźny 
problem z jąkaniem się, wiele nazw zastępuje słowami 
zastępczymi, jak „to coś”, „no to” lub ma poważne pro-
blemy z wymową niektórych głosek, warto zasięgnąć 
porady lekarza. 
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Dajmy tutaj coś innego bo rozwala cały 
dokument

Trzylatki z pewnością dadzą się zaprosić do gry 
w przeciwieństwa. Obrazki można zestawiać, 
biorąc pod uwagę zmysły: smaku (kwaśny/słodki), 
słuchu (głośno/cicho), wzroku (duży/mały) i doty-
ku (zimny/ciepły). Rozwijamy dzięki temu nie tylko 
słownictwo dziecka, ale też myślenie przyczynowo- 

-skutkowe. Dla maluchów znaczenie przeci-
wieństw bywa trudne do zrozumienia, dlatego 
Czyste, brudne. Gra w przeciwieństwa może 
okazać się bardzo pomocnym narzędziem. 



5.
Ćwiczenie 
pamięci
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Pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, czyli pro-
cesy poznawcze, już od pierwszych dni rozwijają się 

i kształtują między innymi dzięki bodźcom odbieranym 
z otoczenia. Dziecko chłonie otaczający je świat wszyst-
kimi zmysłami. Kolejne doświadczenia i wiadomości 
zostają przypisane do konkretnej grupy, a także inte-
growane i wykorzystywane w codziennych sytuacjach. 
Pamięć małych dzieci rozwija się w zawrotnym tempie. 
Niemowlęta zapamiętują mimowolnie wszystko, czego 
doświadczają, nie mają jeszcze wykształconej pamięci 
dowolnej, która w logiczny sposób potrafi powiązać 
poszczególne elementy i zapamiętać tylko wybrane 
informacje. Pojawi się ona dopiero w okresie szkolnym. 
Około trzeciego roku życia coraz lepiej działa jednak 
pamięć mechaniczna, która pozwala zapamiętać nie tyl-
ko wierszyki i piosenki, ale także konkretne zachowania 
i sekwencje zdarzeń. Maluch może po kilku miesiącach 
przyjść z pytaniem: „A pamiętasz, jak wtedy w sklepie 
strasznie chciałem pieska? On był taki śliczny”. Zapa-
mięta też miejsca, w których był, i okoliczności, w jakich 
na przykład spotkał swojego przyjaciela. 
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Już niemowlętom możemy śpiewać piosenki z poka-
zywaniem, recytować wierszyki i powtarzać śmieszne 
rymowanki. Zabawy, które zawierają łatwy do zapamię-
tania rytm, możemy wprowadzać  przedszkolakom, by 
jednocześnie rozwijać ich pamięć oraz uwrażliwiać na 
dźwięki. Maluchom warto zadawać pytania do czyta-
nych bajek. Mogą dotyczyć fabuły, ulubionych boha-
terów oraz refleksji, jakie wywołała u dziecka dana 
historia. Świetnym ćwiczeniem pamięci jest też wie-
czorna rozmowa na temat minionego dnia, odwiedzo-
nych miejsc, spotkanych osób oraz uczuć, jakie nam 
towarzyszyły – odświeżają się i utrwalają w ten sposób 
ślady pamięciowe. Przy każdej zabawie czy rozmowie 
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najważniejsze jest zawsze zaciekawienie i zaangażo-
wanie dziecka, pobudzenie go do aktywności. Jeden 
pięciolatek chętnie przyłączy się do wykonania domo-
wego atlasu roślin – będzie z nami spacerował, pozna-
wał nazwy poszczególnych gatunków i ich cechy. Inne 
dziecko w tym samym wieku nie będzie chciało słyszeć 
o roślinach, ale z wielką pasją będzie poznawać nazwy 
samochodów i szczegóły dotyczące ich budowy. Warto 
poznać pierwsze zainteresowania dziecka. 

Dla przyswajania nowych wiadomości ważna jest 
odpowiednia koncentracja, czyli umiejętność skupia-
nia uwagi na danej czynności. Do trzeciego roku życia 
ma charakter mimowolny – niemowlęta i małe dzieci 
podążają wzrokiem za intensywnymi bodźcami wzro-
kowymi i słuchowymi. Trzylatek powoli uczy się wybie-
rać, na czym chce zatrzymać swoją uwagę. Rozmowy 
prowadzone w tle, głośne radio lub telewizor, czyli tak 
zwane dystraktory, mogą bardzo utrudniać mu sku-
pienie się na wykonywanej czynności. Dziecko, które 
w swoim otoczeniu ma zbyt wiele bodźców, będzie 
reagować nadaktywnością i nerwowością bądź zmę-
czeniem. Przy nawet niewielkich trudnościach będzie 
przerywało podjętą aktywność. Dlatego bądźmy uważni 
i starajmy się stworzyć sprzyjające warunki do zabaw 
wymagających skupienia.
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Dobrym ćwiczeniem koncentracji jest wsłuchiwanie 
się w treść czytanej bajki lub dźwięki nagrania i próba 
odtworzenia z pamięci konkretnych wiadomości. Przede 
wszystkim jednak sprawdzą się gry logiczne i zręcz-
nościowe, sortery kształtów, klocki, puzzle, kalambury, 
rebusy, a także domino. A do tego niezastąpione zabawy 
sensoryczne. Możemy przesypywać przez lejek drobną 
kaszę, rozdzielać różne rodzaje makaronów, układać 
kolorami warzywa i owoce albo zająć się wiaderkiem 
kamyków, by ułożyć z nich wieżę. Tworzenie figur z masy 
solnej oraz domowa produkcja slime’ów to również 
sposoby na dłuższą zabawę. Przy tych aktywnościach 
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ważne jest towarzystwo dorosłego, który pomoże w razie 
potrzeby i pokaże, jak sam wykonuje daną czynność.

Jest mało prawdopodobne, że dziecko będzie przez 
dłuższy czas w skupieniu wykonywało zaproponowane 
ćwiczenia. Róbmy częste przerwy i zmieniajmy aktyw-
ności, stopniowo starając się wydłużać czas koncentracji 
uwagi. Zadbajmy też o estetyczne, uporządkowane 
otoczenie, które nie będzie rozpraszało podczas zaba-
wy. Ćwiczmy regularnie, wybierając różne sposoby na 
wspieranie motywacji dziecka. 
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Rycerze i rabusie

Rycerze i rabusie to gra, 
w czasie której trzeba być 
maksymalnie skupionym.
pomaga ćwiczyć pamięć 
i spostrzegawczość, a przy 
tym pomaga w nauce wygry-
wania i przegrywania. jest 

przy tym bardzo zabawna – przedmioty, które 
trzeba znaleźć, znajdują się czasem w bar-
dzo dziwnych miejscach.



6.
Myślenie 
przestrzenne
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Relacje przestrzenne zaczynają interesować dziecko 
w wieku około 4-6 lat. To idealny czas na to, by roz-

mawiać o tym, dlaczego coś jest daleko, a coś blisko, 
dlaczego z bliska przedmiot wydaje się większy, a odda-
lający się samolot staje się coraz mniejszy, aż w końcu 
znika na horyzoncie. Albo dlaczego w domu mieszka 
zwykle jedna rodzina, a w bloku może mieszkać ich 
kilkadziesiąt.
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 A co z przyimkami? Kubek leży zwykle „na” stole, 
ale możemy go położyć „pod” stołem. Zabawki leżą „w” 
pudełku albo są porozrzucane „wokół” pudełka. „Nad” 
półką z książkami wisi obrazek, a „obok” półki stoi rowe-
rek. Maluch zapytany, gdzie leży zabawka, zwykle odpo-
wiada „tu” i wskazuje na nią palcem. Możemy uzupełnić 
jego spostrzeżenie, mówiąc, że leży ona na dywanie, 
obok misia. Utrwalamy wtedy przyimki określające rela-
cje przedmiotów wobec siebie, nie w sposób wymuszony, 
ale naturalny, w naturalnym środowisku dziecka. 

Czterolatek może też zacząć przygodę z mapą. 
Zaznaczanie ważnych dla dziecka punktów na domowej 
mapie albo określanie drogi do ukrytego skarbu może 
być świetną i bardzo angażującą zabawą. Tak jak zaba-
wy w ukrywanie i odnajdywanie przedmiotów. Kto nie 
bawił się nigdy w ciepło/zimno? Orientację przestrzenną 
dziecko najlepiej kształtuje w ruchu. 

Elementem myślenia przestrzennego jest świado-
mość swojego ciała. Kiedy dziecko nauczy się wska-
zywać, gdzie ma nosek, oko oraz paluszki u stopy, 
przychodzi czas na wyznaczanie kierunków od osi ciała: 
w przód, w tył, w górę, w dół, w lewo oraz w prawo. 
Zdecydowanie łatwiej określić, że coś leży na prawo 
od mojej ręki, coś wisi nad moją głową, a piwnica jest 
pod naszymi stopami.
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Zachęcajmy też dzieci do budowania z klocków. 
Zabawa klockami pozytywnie wpływa na rozwój wyobraź-
ni przestrzennej. Dziecko uczy się planowania i konstru-
owania – musi dobierać elementy tak, by budowla się 
nie zawaliła. 
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Dzień w Gospodarstwie

Ekopuzzle powstały z myślą 
o dzieciach wkraczających 
w okres przedszkolny. Pod-
stawową czynnością jest 
ułożenie obrazka, a kolejną 
zabawą znalezienie odpowie-
dzi na zadawane przy pomo-

cy dołączonego poradnika pytania. Oprócz 
rozwijania motoryki małej, dziecko rozbudza 
także wyobraźnię przestrzenną dzięki dołączo-
nym trójwymiarowym figurkom surykatki Zu 
i alpaki Berry. W przeciwieństwie do zwykłych 
puzzli, seria ekopuzzli potrafi bawić jeszcze na 
długi czas, po samym ułożeniu obrazka.



7.
Budowanie 
relacji 
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Proces budowania relacji z dzieckiem rozpoczyna 
się już w momencie narodzin. Tulenie, głaskanie, 

każda czułość, karmienie, wszystko, co daje maluchowi 
poczucie bezpieczeństwa, to fundament pod budowanie 
relacji opartej na bliskości i zaufaniu. Właśnie ZAUFANIE 
należy wypisać wielkimi literami. Jest to uczucie, które 
pozwala dziecku „być prawdziwym” w obecności rodzica, 
robiąc to, na co ma ochotę, i czując się akceptowanym.

Kilkumiesięczne niemowlę odpowiada na uśmiech 
mamy cudownym uśmiechem, roczne dziecko próbuje 
naśladować grymasy twarzy innych. Około 10 miesiąca 
rozpoznaje swoje odbicie w lustrze, uśmiecha się do 
siebie, tańczy albo robi groźne miny. W okolicach  
13 miesiąca zaczyna wskazywać na przedmioty i czyn-
ności, które go interesują, a kategorycznie odmawiać 
tego, co mu się nie podoba. Wyraża to czasem rzucaniem 
przedmiotami, odpychaniem talerza z jedzeniem czy 
ciągłym ściąganiem czapki. Maluch potrafi się nieźle 
zezłościć, a z tej złości wpaść nawet w histerię. Jednak 
nie potrafi jeszcze nazwać i zrozumieć swoich emocji. 
Na nic wtedy krzyki i rozkazy, jedynie konsekwentne 
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i cierpliwe tłumaczenie połączone z bliskością pomoże 
nam przetrwać te trudne momenty. Warto wtedy nazy-
wać dziecięce emocje, mówiąc na przykład: „Wiem, że 
jesteś zły, bo nie chcesz zakładać czapki, ale jest zimno 
i mógłbyś się przeziębić”. Oczywiście trudno jest podob-
ny komunikat wypowiedzieć ze spokojem kolejne pięć 
czy dziesięć razy. Jednak cierpliwość jest tutaj kluczem 
do sukcesu.

Warto też opowiadać dziecku o emocjach posta-
ci widocznych na obrazkach czy w książeczkach. „Ten 
chłopiec jest smutny. Dlaczego może być smutny? Może 
zgubił swojego misia. Ty też czasem jesteś smutny/ 
smutna”. „Kaczuszka się przestraszyła, bo została sama 
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na łące. Czy Ty też się czasem boisz, kiedy mama znika 
w kuchni?” Warto opowiadać dzieciom bajki o emo-
cjach, tłumaczyć, że dorośli też je przeżywają, ale że one 
mogą być nam bardzo pomocne. Należy unikać nego-
wania emocji dziecka albo przyczyny, która daną emocję 
wywołała. Komunikat „Jesteś już dużym chłopcem, duzi 
chłopcy nie boją się ciemności” zamieńmy na „Wiem, 
że nie czujesz się dobrze w ciemności. Spróbujmy jed-
nak zgasić światło. Pamiętaj, że jestem obok”. Dziecko 
nie zostaje wtedy samo ze swoimi emocjami, czuje się 
zrozumiane, a to jest mu najbardziej potrzebne. Czasem 
bardziej niż zapalone światło.

Ciekawym sposobem na zabawę z dzieckiem jest 
losowanie emocji narysowanej na kartce i właściwe jej 
pokazanie. To okazja, żeby coś więcej powiedzieć o emo-
cjach – „Ooo jaka groźna mina, chyba chcesz pokazać, 
że jesteś bardzo zły. Kiedy najczęściej się złościmy?”. 
Głośne nazywanie emocji pozwala dzieciom rozwijać 
umiejętność radzenia sobie z nimi.

Trudnym zagadnieniem jest złożone przeżywanie 
emocji – czyli sytuacje, w których czujemy jednocze-
śnie radość i złość czy też radość i smutek. Nawet jako 
dorośli często nie radzimy sobie w takich sytuacjach, 
dlatego ważne jest, by towarzyszyć dziecku w przeży-
waniu momentów zagubienia.
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Przedszkolakom zdarza się też uparte trwanie na 
przykład w swoim smutku czy złości. Są to momenty, 
w których dziecko już tak daleko zabrnęło w przeżywanej 
emocji, że nie jest w stanie się uspokoić, nawet pomi-
mo zmiany sytuacji. Nie możemy wtedy wyśmiewać 
się z dziecka ani kazać mu przestać. Maluch czuje się 
zagrożony i zupełnie nie rozumie, co się w nim dzieje, 
nie jest w stanie się opanować. Potrzebuje czasu, by 
ochłonąć i by jego mózg wrócił do równowagi. 

Siła relacji z dzieckiem i nauczenie go, czym są i jak 
możemy przeżywać emocje, znaczą więcej niż cała wie-
dza zdobyta w dzieciństwie. Coraz więcej dorosłych 
nie umie wyrażać swoich potrzeb, przeżywać radości, 
smutku czy lęku, bo nie nauczyli się tego w dzieciństwie.
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Poznaję emocje, Rysuję emocje

Gra memory Poznaję emo-
cje i karty kreatywne Rysu-
ję emocje przeznaczone 
są do zabawy z dziećmi od 
2. i 3. roku życia, ale śmiało 
możemy je pokazywać już 
od 18. miesiąca. Pozwalają 
na postawienie pierwszych 
kroków podczas przygo-
dy z dziecięcymi emocjami. 
Wczesne nazwanie emocji, 
rozpoznanie ich i rozmowa 
na temat uczuć im towarzy-
szących pomogą ukształto-

wać w dziecku swoistą mapę odczuć, z której 
będą mogły skorzystać w momencie przeży-
wania pozytywnych i negatywnych emocji.



8.
Rysowanie
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Każdy chciałby stworzyć wybitne arcydzieło. W oczach 
malucha samodzielny rysunek jest arcydziełem, 

wymyślonym i stworzonym samodzielnie. 
Rysowanie było przecież pierwszą formą wyrażania 

myśli, jaką wymyślili ludzie. To nie tylko świetna zaba-
wa. Jest niezwykle ważnym elementem wspierającym 
prawidłowy rozwój motoryczny oraz przestrzenią wyra-
żania emocji. 

Rysowanie warto zacząć jak najwcześniej. Kiedy 
maluszek siedzi już samodzielnie i bez większych pro-
blemów jest w stanie poruszać niewielkimi przedmiota-
mi, możemy dać mu do ręki kredki. Zwykle pod koniec 
pierwszego roku życia dzieci potrafią już docisnąć kredkę 
do kartki i stworzyć pierwsze kreski. Korzystajmy wtedy 
z miękkich kredek o wyrazistych kolorach.

 Pierwsze rysunki, czyli kropki i kreski, określane są 
jako bazgroty. Dziecko powoli oswaja się z kredkami, 
a mazanie po kartce sprawia mu wiele radości. Przez 
kolejne dwa lata rysowanie polega na zapełnianiu kartki 
różnymi kolorami i próbach rysowania nie tylko kresek, 
ale też zaokrąglonych kształtów. 
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Pozwólmy maluchom mazać we wszystkich kie-
runkach, mieszać kolory, a także faktury malowanych 
przestrzeni. Malujmy nie tylko po kartce papieru, ale 
też po kartonowych pudełkach, kawałku materiału czy 
kamykach znalezionych podczas spaceru, by dodatkowo 
stymulować zmysł dotyku. Korzystajmy też z różnych 
rodzajów kredek, również takich, które możemy potem 
rozcierać palcami. Podczas ruchów ręki wytwarzane są 
tysiące połączeń nerwowych. Mózg dziecka niesamo-
wicie się rozwija podczas tej prostej zabawy.

Pomiędzy trzecim a czwartym rokiem życia dziecko 
uczy się rysować zamknięte okręgi i proste linie. Bazgro-
ty w tym czasie wyrażają już zazwyczaj konkretną rzecz 
w zamyśle małego twórcy. Dlatego nie dziwmy się, kiedy 
dostaniemy kilka skrzyżowanych kresek i usłyszymy: „To 
piesek”. Przez kolejne miesiące pozornie nic się zmieni, 
jednak dziecko uczy się przez obserwację i w odpowied-
nim dla siebie momencie zacznie naśladować znajome 
kształty, bardziej precyzyjnie operując ołówkiem czy 
kredką. Czterolatek tworzy pierwsze obrazki o znacze-
niu symbolicznym – słoneczko, kształty postaci zwane 
głowonogami, a także kształty przypominające dom. 
Stopniowo dodaje coraz więcej szczegółów i kolorów. 

Ważnym ćwiczeniem jest rysowanie po śladzie. 
Ręka dziecka zapamiętuje kształty i opanowuje naukę 
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płynnego malowania konturów. Na początku będzie 
to zbiór bardzo kanciastych i urywanych fragmen-
tów. Warto motywować dziecko, by nie poddawało się 
w ćwiczeniach. 

Kolejna zabawa, którą maluchy uwielbiają, to kolo-
rowanie. Na początku kontury nie będą żadnym ogra-
niczeniem dla małych rączek, jednak z czasem dziecko 
wyćwiczy precyzyjne operowanie kredką. Pozwólmy na 
wymyślne dobieranie kolorów, dorysowywanie własnych 
elementów i zadbajmy o odpowiedni do wieku poziom 
trudności. Wtedy będzie to naprawdę kreatywna zabawa, 
w której wyobraźnia będzie mogła podpowiadać cieka-
we szczegóły. Kolorowanie pomaga również świetnie 
się wyciszyć i zrelaksować. 
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Rysowanie, malowanie i kolorowanie wspomagają 
rozwój poznawczy dziecka. Przede wszystkim pozytyw-
nie wpływają na rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
która jest niezwykle potrzebna podczas wykonywania 
codziennych czynności. Pozwalają też na opanowanie 
nazw kolorów, stąd warto zaopatrzyć dziecko w większy 
zestaw farb lub kredek. Te aktywności doskonalą też 
zdolność koncentracji, która u małych dzieci łatwo ulega 
rozproszeniu. Dziecko podczas rysowania ma całą uwagę 
skupioną na swoim pomyśle i urzeczywistnieniu go na 
kartce papieru. Kiedy udaje mu się wykonać zadanie, 
ma poczucie sprawczości, a jego samoocena od razu 
się podnosi. Szczególnie dzieci nieśmiałe, kiedy zostaną 
pochwalone za swój rysunek, mogą zyskać więcej wiary 
we własne możliwości. Rysowanie jest też ważnym wstę-
pem do nauki pisania. Dziecko ćwiczy prawidłowy chwyt 
pisarski i w późniejszym wieku łatwiej może opanować 
precyzyjne kreślenie liter.

Dziecko przy okazji rysowania i kolorowania może 
także poznawać świat. Szczególnie starszym przedszko-
lakom warto podsuwać nie tylko kolorowanki z boha-
terami ulubionych bajek, ale również obrazki, o których 
można porozmawiać w kontekście kulturowym – może-
my kolorować postacie i ich domy z różnym zakątków 
świata, a także egzotyczne zwierzęta, rośliny czy Układ 
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Słoneczny. Każdą zabawę można wykorzystać do dosko-
nalenia różnych umiejętności, a przede wszystkim do 
rozmowy o otaczającym nas świecie.

Innym ważnym aspektem twórczości u dzieci jest 
wyrażanie własnych emocji. Poprzez malowanie czy 
kolorowanie dziecko może wyrazić swoje przeżycia, 
przerzucając je, nawet z pozoru nieporadnie, na kartkę 
papieru. W dziecięcych pracach można zobaczyć radość 
wyrażoną wieloma kolorami i zamaszystymi ruchami 
pędzla, złość nabazgraną niemal do rozerwania papieru 
czy smutek wyrażający się w szarych, stłumionych bar-
wach. Psychologowie pracujący z dziećmi potrafią wiele 
wyczytać z ich rysunków. Uważny rodzic również może 
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dowiedzieć się, co przeżywa jego pociecha, jeśli obrazki 
są inne niż zwykle. Jeśli mamy możliwość, zbierajmy 
rysunki naszych dzieci. Podpisujmy je datą, możemy 
też zanotować treść obrazka, bo po latach ciężko się 
domyślić, co przedstawia dane dzieło. Jest to świetna 
pamiątka dla rodzica i dla dziecka, które jako dorosły 
kiedyś z sentymentem wróci do swoich dziecięcych prac. 
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Rysuję po śladzie, Akademia małego 
artysty 

Karty Rysuję po śladzie 
pomagają opanować płyn-
ne ruchy potrzebne podczas 
samodzielnego rysowania. 
Karty są ścieralne, dzięki cze-
mu można wielokrotnie ćwi-
czyć rysunki/kształty, które 
sprawiają największy kłopot. 
Akademia małego artysty 
również zawiera karty ście-
ralne wspomagające naukę 
rysowania. Tu jednak ryso-
wanie odbywa się na kilka 
sposobów – od dorysowa-

nia w kratkach połowy rysunku na zasadzie 
lustrzanego odbicia po narysowanie obrazka 
krok po kroku. Ręka dziecka może zapamiętać 
kolejność potrzebnych ruchów, a konieczność 
dorysowania części rysunku to świetny sposób 
na trenowanie precyzji i uważności. 



9.
Liczenie
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Dawniej rozwój kompetencji matematycznych wią-
zano ściśle z nauką szkolną. Nie można wymagać 

od czterolatka sprawnego dodawania, odejmowania czy 
operowania dużymi liczbami. Można jednak pomóc mu 
opanować różne zdolności, które pozwolą odnaleźć się 
w działaniach matematycznych. Maluchy potrzebują 
konkretu i nawet jeśli pięknie recytują liczby od 1 do 10, 
nie możemy powiedzieć, że zaczęły się uczyć matema-
tyki. Dla nich są to abstrakcyjne nazwy, które jednak 
wystarczy połączyć z konkretnymi przedmiotami – i wte-
dy możemy mówić o rozwijaniu umiejętności liczenia. 

Już podczas nauki mówienia warto zwracać uwagę 
dziecka na zabawki znajdujące się w jego otoczeniu. Pod-
kreślajmy, że „w kołysce śpi jedna lalka, a w wózku jest 
druga” albo w rogu pokoju zaparkowane są „jeden, dwa, 
TRZY (!) samochody”. Starajmy się znaleźć przedmioty, 
które mogą być elementami większego zbioru. Ukła-
dajmy w jednym miejscu misie, w drugim zabawki na 
kółkach, a w trzecim książeczki. Uczmy się segregować 
przedmioty według określonego kryterium, na przykład 
wielkości, koloru, wybranej cechy. Przy budowaniu z kloc-
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ków poprośmy dziecko, by w jednym miejscu zebrało na 
przykład wszystkie klocki zielone, a w drugim wszyst-
kie klocki czerwone. Następnie do klocków w zielonym 
kolorze wrzućmy jeden klocek czerwony i poprośmy 
o znalezienie elementu, który nie pasuje do pozostałych. 
Ważne, żeby na początku różnica między przedmiotami 
była naprawdę wyraźna. Cechą, na którą warto zwrócić 
uwagę maluchów, jest kształt. Przydatną zabawką dla 
dwu- i trzylatków są sortery kształtów. Sprawdzą się rów-
nież samodzielnie przygotowane pomoce – prostokątne 
i kwadratowe pudełka czy okrągłe miseczki i zakrętki. 
Nazywajmy wspólnie kształty, szukajmy różnic i odry-
sowujmy figury geometryczne przy pomocy szablonów. 
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Dobrze też grupować zabawki wielkościowo, do 
jednego pudełka wrzucając wszystkie małe zabawki, 
a do drugiego te znacznie większe i układając rzędy od 
najmniejszego do największego. Doskonałym narzę-
dziem do nauki liczenia będą guziki, spinki oraz klamerki. 
Dziecko potrzebuje czasu, żeby zapamiętać i powią-
zać obraz wzrokowy z matematycznym pojęciem ilości. 
Jednak wielokrotne powtarzanie liczenia na różnych 
przedmiotach pozwala ocenić, że 1 to mniej niż 2 i 3, a 10 
to już duży zbiór. Następnie dodawanie i odejmowanie 
przedmiotów również zostaje połączone z wypowiada-
nymi liczebnikami.  

Podczas liczenia bardzo ważny jest ruch, jaki towa-
rzyszy wypowiadanym liczbom. Przekładanie klocków 
lub piłeczek, przesuwanie zabawek czy odsłanianie kar-
teczek z napisaną cyfrą pozwolą dziecku zrozumieć, że za 
każdą liczbą kryje się jakaś wartość. Na co dzień możemy 
wspólnie odliczać łyżki mąki, liczyć łyżki zjadanej zupy, 
łyżeczki herbaty, rozkładane na stole talerze i sztućce, 
balony urodzinowe, pudełeczka z farbkami i wszystko, co 
akurat wpadnie nam w ręce. Kiedy uważnie rozejrzymy 
się po domu, może się okazać, że jest wiele przedmiotów 
do policzenia. W nauce liczebników ważna jest dokład-
ność. Należy każdy przedmiot przekładać pojedynczo, 
wkładać do pudełka lub koszyka i wielokrotnie przeliczać. 
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Czyli odliczamy pięć śliwek, a potem jeszcze raz spraw-
dzamy, czy w misce jest pięć śliwek. Potem dodajemy 
jedną śliwkę i pytamy: „Dołożyliśmy jedną śliwkę, czyli 
ile teraz mamy śliwek?”, no i liczymy od nowa. Pojmo-
wanie, że 2 to 1 + 1, 3 to 2 + 1, 4 to 3 + 1 itd., rozróżnianie, że 
„tu mamy o jeden przedmiot więcej, a tu o jeden mniej”, 
to umiejętność rozumienia ciągu liczb naturalnych. Im 
więcej ćwiczeń w tym zakresie uda nam się wprowa-
dzić w formie zabawy, tym łatwiej nasz maluch poradzi 
sobie później z trudnymi zadaniami matematycznymi 
na dużych liczbach. 

 W proces liczenia warto włączyć całe nasze ciało. 
Możemy na podwórku narysować kredą małe kwadraty 
i liczyć podskoki, ale też liczyć tupnięcia na schodach, kie-
dy idziemy na spacer. Pole do popisu w kwestii liczenia 
będzie stanowił samodzielnie zrobiony tor przeszkód. Nie 
mówiąc już o liczeniu błotnistych kałuż w pochmurne 
jesienne dni. 
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Poznaję cyferki, Moja!

Poznaję cyferki to karty 
kreatywne wspomagające 
naukę liczenia. Zawierają 
różne typy zadań polegają-
cych na liczeniu, wskazywa-
niu poprawnej liczby spośród 
kilku podanych, a także na 
rysowaniu i samodzielnym 
pisaniu cyferek. Dla starszych 
przedszkolaków i dzieci sto-
jących u progu pierwszej kla-
sy świetnie sprawdzi się gra 
matematyczna Moja!, pole-
gająca przede wszystkim na 

wykonywaniu podstawowych działań matema-
tycznych na czas. Kto chce w formie zabawy 
utrwalić z dzieckiem dodawanie i odejmowanie, 
niech koniecznie po nią sięgnie.



10.
Pisanie
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Pisanie jest zwieńczeniem całego procesu, podczas 
którego dziecko rozwija motorykę małą i przygo-

towuje rączkę do kreślenia precyzyjnych kształtów. Po 
zabawach sensorycznych i rysowaniu szlaczków przycho-
dzi czas na pierwsze literki.  Zanim napiszemy je ołów-
kiem lub długopisem, warto wydrukować duże litery 
i rysować paluszkiem po kształcie, by maluch zapamiętał, 
że pisanie ma się odbywać płynnie. Rysować możemy 
w kaszy, mące, piasku, możemy też pisać paluszkiem 
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umoczonym w farbie po narysowanej literce – wszyst-
kie te ćwiczenia pozwolą opanować precyzyjne ruchy. 
Wypiszmy poszczególne litery na pojedynczych kartecz-
kach, by zawsze były pod ręką, wtedy podczas codzien-
nych zajęć można będzie wplatać ćwiczenia w pisaniu 
w różnych przestrzeniach. Te same techniki stosujmy 
podczas pisania cyferek. Oczywiście warto przeplatać 
ćwiczenia rysowaniem przeróżnych obrazków, świetnie, 
jeśli będą one związane z trenowaną literką.

Już w okolicach trzeciego roku życia warto rozpocząć 
etap nazywania literek i wiązania ich z przedmiotami. 
Na przykład mamy literkę „i”, która składa się z pionowej 
kreseczki i kropki, na literkę „i” zaczyna się „iglo” oraz 
„igła”. Ze starszymi dziećmi warto bawić się w zgady-
wanki typu „jakie znasz rzeczy na literkę a”. W nauce 
liter bardzo pomocna jest kuchnia. Poznawanie senso-
ryczne, polegające na stworzeniu skojarzeń zmysłowych 
związanych z daną literą, pozwala łatwiej zapamiętać 
kształt liter. Mamy wiele owoców i warzyw, które mogą 
nam pomóc, na przykład „a” jak arbuz, „b” jak burak, 

„c” jak cytryna, „w” jak winogrono, „o” jak ogórek. Chodzi 
o to, żeby nie tylko pokazać dziecku owoc czy warzywo, 
ale także w miarę możliwości pozwolić mu je posma-
kować czy wykonać samodzielnie sałatkę, jednocze-
śnie powtarzając daną literkę. Jeśli spodoba nam się 
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ta metoda, możemy próbować również z przyprawami, 
deserami, obiadami. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. 
Jest to świetna okazja do wspólnej zabawy. 

Do pisania po śladach przydatną pomoc stanowią 
karty kreatywne, które zawierają ścieralny flamaster. 
Poza tym możemy napisać literki kolorowym zakreśla-
czem i poprosić dziecko o poprawienie ich ołówkiem lub 
długopisem. Jeśli chodzi o używane narzędzia, zwróćmy 
uwagę, by pierwsze ołówki i kredki były przede wszyst-
kim miękkie, najlepiej o przekroju trójkątnym. Dobrze, 
jeśli będą trochę grubsze od zwyczajnych kredek, by 
łatwiej było utrzymać je w dłoni.

Dla starszych przedszkolaków prawdziwą frajdą 
będzie własnoręcznie stworzona książeczka z alfabe-
tem. Może ona zawierać ulubione skojarzenia dziecka 
z poszczególnymi literkami, wycinki z gazet, kolorowe 
naklejki, wstążki, a nawet zdjęcia. Jest to zadanie pra-
cochłonne, jeśli jednak pomożemy dziecku wykonać 
je starannie, książka może służyć nam przez długi czas 
i pomóc w opanowaniu liter alfabetu.
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Poznaję literki

Poznaję literki to ścieral-
ne karty kreatywne, które 
pomogą ćwiczyć małą rącz-
kę, a przy tym wzbogacą 
dziecięcy słownik i pomogą 
w zapamiętaniu liter alfabetu. 
Ilustracje liter i wykropkowa-

nia pomagają małym rączkom pisać według 
wzoru. Jeśli kreślenie kształtu będzie wymagało 
korekty, można zetrzeć niesatysfakcjonujący 
fragment, ponieważ ślad mazaka można łatwo 
usunąć. Odczytywanie słów może stanowić 
debiut w czytaniu trzylatka.



11.
Rywalizacja
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Rywalizacja jest wrodzoną cechą ludzkiej osobowo-
ści, jednak należy pomagać dziecku prawidłowo 

ją kształtować, by mogło dobrze radzić sobie podczas 
kontaktów z rówieśnikami i późniejszej nauki w szkole. 
Chodzi o motywację do działania i rozwijania własnych 
talentów, a także odpowiednie podejście do wygranej 
i akceptowanie porażek. Dobrze, gdyby dziecku nie było 

„wszystko jedno”, gdyby chciało się rozwijać i stawać do 
walki w różnych dziedzinach, od gier planszowych, przez 
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konkursy przedmiotowe, po zawody sportowe. Wygrana 
nie może być okazją do wywyższania się ponad innych, 
a porażka może być zachętą do ćwiczeń, a nie przede 
wszystkim bolesnym ciosem. Odpowiednie reagowa-
nie na sukcesy i porażki jest umiejętnością niezbędną 
do tego, by w dorosłym życiu zachować równowagę 
i odważnie stawiać czoła przeróżnym wyzwaniom. Waż-
na jest też umiejętność działania w grupie, wspieranie 
innych i świadomość tworzenia zespołu. 

Niektóre dzieci już w wieku trzech czy czterech lat 
wykazują chęć rywalizacji i najbardziej lubią zabawy 
nastawione na wykonanie jakiegoś zadania, na przykład 
na czas. Lubią mierzyć się z innymi, sprawdzać swoje 
możliwości, stawiać sobie coraz to nowsze wyzwania. 
Inne dzieci unikają sytuacji, w których muszą zmierzyć 
się z kolegami lub wykonać zadanie, kiedy ktoś je obser-
wuje, bo nie potrafią zaakceptować porażki. Sytuacją 
stresującą może być chociażby ułożenie puzzli. Są też 
dzieci, które bardzo świadomie decydują, czy danego 
dnia są w formie do tego, żeby z kimś rywalizować 
i znieść ewentualną przegraną. Wśród maluchów najczę-
ściej przeważają jednak zachowania bardzo impulsywne. 
Wielka radość z zabawy i nastawienie na wygraną prze-
chodzą w jeszcze większy smutek, jeśli tylko coś się nie 
powiedzie. Nazywanie uczuć jest pierwszym krokiem do 
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tego, by je zrozumieć i przyjąć. Rozmowa o tym, czym 
różnią się smutek i złość, a czym w ogóle jest rozgory-
czenie na przykład po nieudanym występie, pomoże 
w przyszłości z większym spokojem zmierzyć się z trud-
nymi emocjami. Warto kształtować również umiejętność 
wyciągania wniosków. Dom jest przestrzenią, w której 
należy trenować umiejętność rywalizacji. Częstym błę-
dem popełnianym przez rodziców jest przymykanie oczu 
na drobne oszustwa dziecka lub celowe doprowadzanie 
do jego wygranej. Oczywiście przyjemnie obserwuje się 
radość dziecka, jednak utwierdzanie go w nieomylności 
lub przyzwalanie na naginanie zasad z czasem może 
mieć fatalne skutki. Dziecko egoistycznie będzie dążyło 
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do wygranej, przyjmie do wiadomości, że nie jest ważne, 
jakim sposobem, najważniejsze jest, żeby wygrać. Poza 
sytuacją rywalizacji ważny jest też sposób formułowania 
komunikatów w życiu codziennym. Podstawową zasa-
dą jest zmiana treści pochwał, które dziecko uzyskuje 
po wykonaniu różnych czynności. Zamiast używania 
przy każdej okazji przedrostka „naj-” możemy chwa-
lić konkretne osiągnięcia, cechy, wysiłek, jaki dziecko 
musiało podjąć. Warto rozmawiać o mocnych i słabych 
stronach oraz wspólnie szukać sposobów na rozwijanie 
zdolności. Ważną rzeczą jest unikanie porównywania 
dziecka z innymi. Każdy działa trochę inaczej, ma inne 
predyspozycje i możliwości. Jeśli stara się z całych sił, 
nie można nie docenić jego wysiłku.

Dzieci coraz częściej korzystają z narzędzi cyfro-
wych. Powszechne stają się gry komputerowe oraz 
aplikacje przeznaczone dla przedszkolaków. Nie mogą 
one jednak zastąpić interakcji z drugim człowiekiem. 
Rodzic jest podczas zabawy osobą, która może służyć 
radą, a także pomóc budować hierarchię wartości i po 
prostu być autorytetem, wzorem konkretnych postaw, 
zdrowej rywalizacji.
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Kokonana, Matrioszki

Kokonana to fantastycznie 
ilustrowana gra planszo-
wa dla dzieci, która testuje 
pamięć i rozwija strategię. 
Atmosfera wyścigu udzie-
la się nawet dorosłym 
graczom! Przy okazji gra 
oswaja z emocjami zwią-
zanymi z przegrywaniem 
i wygrywaniem. Dla dzieci, 
które wolą mniej emocjo-
nujące rozgrywki, ideal-
ne będą Matrioszki. Poza 
elementem rywalizacji 

w Matrioszkach ważny jest śmiech – należy jak 
najszybciej odnaleźć odpowiednią matrioszkę 
i odtworzyć jej gest. Kolorowe karty zachęcają 
do zabawy



12.
I co dalej…?
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Zebrane przez nas wiadomości i wskazówki mają 
przede wszystkim jeden cel – zainspirować do odkry-

wania świata razem z dzieckiem, wychodząc z jego 
perspektywy. Jeśli będziemy uważnymi obserwatorami, 
to zauważymy, czego potrzebuje nasze dziecko, dzięki 
czemu najlepiej się rozwija i jakie talenty skrywa. Dzieci 
w wieku szkolnym są już dużo bardziej samodzielne, 
jednak nadal potrzebują troski i cierpliwości. Rola opie-
kuna i towarzysza może być niezwykłą przygodą (chociaż 
niekiedy bardzo trudną), z której rodzic będzie czerpał 
radość i satysfakcję. 



13.
Indeks gier
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Przedstawiamy serię gier i zabaw edukacyjnych przy-
gotowanych z myślą o dzieciach w wieku 0-6 lat. 

Jeśli któraś wpadnie Wam w oko, zapraszamy na naszą 
stronę internetową www.sklep.muduko.com

Zaprzyjażnij się 
z owadami

Ekopuzzle

Dzień  
w gospodarstwie 

Ekopuzzle

Dinozaury
Ekopuzzle

Na budowie  
praca wre 

Ekopuzzle

Przygody  
w kosmosie 

Ekopuzzle

Strażak  
czy astronautka 

Ekopuzzle
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Widzę kształty Widzę kolory Poznaję emocje

Bałagan 
w przedszkolu

Memozaury Glutostwory

Matrioszki Moja Kolorowe buty
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Akademia  
małego artysty

Rycerze i rabusie Poznaję literki

Poznaję cyferki
Poznaję owoce 

i warzywa
Rysuję emocje
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