
bliżej przedszkola  7-8.118-119 magazyn specjalny18

O wyższości jabłka i gry w piłkę 
nad życiem kanapowca

...czyli słów kilka o wychowaniu prozdrowotnym 

Wiek przedszkolny jest szczególnym okresem rozwojowym. 
Małe dziecko jak gąbka chłonie pozytywne zachowania, nawyki i zwyczaje dorosłych. 

Są one wzorem postępowania, drogowskazem na przyszłość...
Katarzyna Dmitruk-Sierocińska

Dzieci coraz częściej są w domu ro-
dzinnym przechowywane, a nie 
wychowywane. A szkoda, wszak 

czym skorupka za młodu nasiąknie... 
Już najmłodsze dzieci delektują się do 
późnych godzin przesyconą agresją 
telewizyjną paplaniną o niezrozumia-
łej treści. Z uwielbieniem przesiadują 
w McDonaldzie. Prym wiodą coraz to 
nowocześniejsze zabawki, nawiązują-
ce do telewizyjnych kreskówek, a nie 
zabawa na dworze. Wielu psycholo-
gów tłumaczy taki model ekonomiką 
czasu, wygodą, brakiem wiedzy opie-
kunów. A przecież dziecko potrzebuje 
matrycy postępowania, jasnych granic, 
stałego harmonogramu dnia, rozum-
nej swobody. Wtedy jest zdrowe, czuje 
się kochane i bezpieczne. 

Czym skorupka za młodu...

Dziecko w wieku przedszkolnym z jed-
nej strony dąży do dominacji, pragnie 
być samodzielne, z drugiej zaś bliskość 
matki i to, co ona mówi jest dla nie-
go najważniejsze. Przedszkolak zada-
je mnóstwo pytań. Poszukuje wiedzy 
o rzeczach zarówno zwyczajnych, jak 
i wyjątkowych. Oczekuje odpowiedzi 
na nurtujące go wątpliwości. Docierające 
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do niego informacje powinny jasno pre-
cyzować, co jest ważne, zdrowe, dobre 
i piękne. Jest to optymalny moment do 
wychowania prozdrowotnego z posza-
nowaniem świata ludzi, zwierząt i przy-
rody. 
Mały piesek, bukiet kwiatów, odpoczy-
nek nad morzem pobudzają w dziecku 
wrażliwość. W wieku 3-5 lat jest ono 
szczególnie otwarte na estetykę otocze-
nia oraz samopoczucie innych. Z apety-
tem zje kolorową sałatkę. Z chęcią wy-
pije wodę z kubeczka z motywem ulu-
bionego bohatera. Pogłaszcze mamę po 
błyszczących włosach. Będzie pamiętać 
o miseczce mleka dla kota. 
W procesie wychowania dziecko poz-
naje logikę otaczającego świata. Ten 
czas daje ogromne możliwości rodzi-
com, nauczycielom wychowania przed-
szkolnego i opiekunom. Obok potrzeby 
miłości, bezpieczeństwa, równowagi 
potrzebuje ono jasnych wskazówek, 
co mu wolno, a czego nie. Mieści się 
w tym przekaz o higienicznym trybie 
życia, będącym przepustką do zdrowej 
i szczęśliwej dorosłości. A zatem jest tu 
otwarta furtka do transmisji najważ-
niejszych wartości prozdrowotnych. 
Trzeba się śpieszyć, zanim starsi „mąd-
rzejsi” koledzy je wyedukują, zanim 
wszędobylska reklama o wyższości 
dań instant nad smakowitą gruszką po-
czyni spustoszenie w dziecięcej głowie. 
Należy odpowiednio przygotować za-
plecze (zabawki do piaskownicy, piłka, 
rower, hulajnoga), aby czas spędzony 
na świeżym powietrzu okazał się cie-
kawszy i wartościowszy od tego przed 
telewizorem, czy w towarzystwie figu-
rek rodem z horroru.
Na co zwrócić uwagę, aby właściwie 
kształtować nawyki prozdrowotne 
u małego dziecka:
o	odpowiednio zbilansowana dieta	

(atrakcyjne podawanie owoców i wa-
rzyw, kasz. Słodycze – jeżeli już, to 
tylko sporadycznie na deser); 

o	 zdrowe przekąski	 w postaci suszo-
nych owoców, orzechów, nasion, kieł-
ków (unikanie chipsów, żelków, bato-
ników, drażetek); 

o	świeże soki, herbatki owocowe, czy-
stą wodę	 albo z dodatkiem cytryny 
czy miodu zamiast bezwartościo-
wych kolorowych napojów (często 
kupowanych pod wpływem reklamy 
lub po usilnych namowach pocie-
chy);  

o	jasny rozkład dnia i przewidywal-
ność (świadomość tego, co nastąpi 
– np. kto odbierze je z przedszkola, 
kiedy pojedzie do babci – daje po-
czucie bezpieczeństwa i jest podsta-
wą w prawidłowym rozwoju); 

o	dozowanie przebywania przed te-
lewizorem i komputerem (ich nad-
miar „wypłukuje” własne „ja”, wy-
pacza obraz rzeczywistości, zabija 
kondycję psychofizyczną); 

o	aktywność ruchowa (rowerowe wy-
cieczki, jazda na hulajnodze, figle na 
placu zabaw rozwijają sprawność 
fizyczną i somatyczną, dają wiele ra-
dości i zaspokajają potrzebę ruchu) 

o	przestrzeganie higieny – zawsze 
i wszędzie (systematyczne mycie zę-
bów i wizyty u stomatologa, zacho-
wanie czystości rąk, twarzy, całego 
ciała, w tym również schludny i este-
tyczny wygląd); 

o	 odpowiednia dawka snu (dobowy 
zegar biologiczny człowieka doma-
ga się kładzenia się spać i pobudki 
o stałej porze – nie zaburzajmy go  
– drzemki w ciągu dnia u najmłod-
szych dadzą organizmowi możli-
wość regeneracji); 

o	pośpiech nie jest wskazany	(przed-
szkolak potrzebuje czasu na naukę, 
np. na samodzielne ubranie się nie 
poganiajmy ani nie wyręczajmy go, 
bo albo wykona to niedbale, albo na-
uczy się wysługiwania innymi);  

o	śmiech to zdrowie (stwarzajmy oka-
zje do spontanicznego śmiechu, pro-
wokujmy zabawnymi minami, dziw-
nymi pytaniami, typu: czy to prawda, 
że słoń jest mniejszy od mrówki?);

o	 delektowanie się odgłosami przy-
rody (słuchanie szumu wiatru, sze-
lestu liści, kumkania żab pobudza 
wrażliwość, a zabawa w odgadywa-
nie dźwięków, głosów zwierząt roz-
wija wyobraźnię); 

o	dbałość o środowisko (dokarmianie 
zwierząt, szanowanie flory, oszczę-
dzanie energii, segregowanie śmieci 
pomoże dziecku poczuć się współ-
odpowiedzialnym za 
otoczenie);

o	 umacnianie w prze-
konaniu, że rozpo-
częte zadanie da się 
zakończyć z powo-
dzeniem (dzieci szyb-
ko się zniechęcają, ale 
cierpliwość dorosłego, 

wiara w jego możliwości zbuduje 
w nich motywację i przybliży radość 
z sukcesu);

o kształtowanie poprawnej hierarchii 
wartości i wyposażanie w mechaniz-
my obronne (bezinteresowna pomoc, 
życzliwość, różnicowanie dobra i zła, 
zakaz rozmawiania i oddalania się 
z nieznajomymi);

o	 dokonywanie świadomych wybo-
rów (dotyczących zaspokajania włas-
nych potrzeb i pragnień, jak i świado-
mych wyborów konsumenckich); 

o	obowiązki w codziennych czynnoś-
ciach (przyzwyczajanie do czynnoś-
ci, za które jest odpowiedzialne, np. 
składanie zabawek, pomoc w sprzą-
taniu mieszkania czy podlewanie 
ogródka; dzięki temu dziecko doce-
ni wysiłek innych, zauważy zmęcze-
nie rodziców, nabierze szacunku do 
cudzej pracy).

Świat rozwija się w tempie ekspreso-
wym, zmieniają się technologie, zalewa 
nas konsumpcjonizm, postępuje ko-
mercjalizacja życia. Zewsząd jesteśmy 
bombardowani najróżniejszymi oferta-
mi. Już najmłodsze dzieci mają kompu-
tery, telewizory w swoich pokojach, są 
zasypywane gadżetami i zabawkami. 
Siedząc na kanapie, popijają „coś”, co 
tylko z barwnej etykietki przypomina 
sok, a jak zgłodnieją, to jedzą „zupkę 
gotową w minutkę”. Nie można iść na 
łatwiznę i dawać przyzwolenia na takie 
wybory. 
Wychowanie mające charakter wielo-
płaszczyznowy i będące procesem dłu-
gotrwałym powinno dążyć do zamie-
rzonych skutków. To rodzice są odpo-
wiedzialni za świadome prozdrowotne 
wychowanie swoich dzieci. Proces ten 
uzupełnia, wspomaga i kompensuje, 
przedszkole, a szkoła go kontynuuje. 
To opiekunowie swoją postawą, przyk-
ładem powinni wpajać najmłodszym, 
w którym kierunku mają podążać. Aby 
dorosłość, jak mówi angielskie przysło-
wie, stała się pozytywną sumą własnego 
dzieciństwa.
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Od wielu lat zajmuje się diagnozowaniem dojrzałości szkolnej 
i badaniem relacji w zespołach rówieśniczych. Propagatorka wy-
chowania prozdrowotnego i proekologicznego.
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