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WSTĘP  
 Pojęcia: zdolność, uzdolnienia i talent stosowane zamiennie pojawiają się praktycznie 

w każdej pozycji psychologicznej czy pedagogicznej. Jednak istnieje pewna różnica                    

w definicjach tych określeń. Zdolności są to właściwości intelektu, umożliwiające 

wykonywanie określonych działań, zadań, czynności w sposób szybszy i skuteczniejszy, przy 

spełnionych warunkach zewnętrznych. Uzdolnienia są zespołem (zestrojeniem) zdolności 

wpływających (warunkujących) poziom wykonania jakiejś czynności. Talent to nieprzeciętne 

uzdolnienie specjalnie połączone z głębokimi zainteresowaniami kierunkowymi. Jest to 

bardzo wysokie uzdolnienie w określonej dziedzinie (zob. K. M. Czarnecki 2000, s. 50-51). 

 Wraz z rozwojem cywilizacji rozwijały się różne dziedziny życia ludzi. Wybitny 

artysta epoki Renesansu, Michał Anioł, był nie tylko malarzem, ale także wybitnym 

rzeźbiarzem, architektem i poetą. Jego ponadczasowe dzieła - kopuła bazyliki św. Piotra, 

rozwiązania urbanistyczne Kapitolu w Rzymie – są przykładem na to, że człowiek mając 

zdolności, wiedzę i zamiłowanie, potrafi tworzyć dzieła na miarę czasu. Jednak te zdolności 

genialnych twórców sztuki pojawiają się w dzieciństwie i wymagają stworzenia 

odpowiednich warunków dla ich rozwoju.  

 Jak wiadomo obok cech dziedziczonych istotną rolę w rozwoju dziecka odgrywają 

warunki środowiskowe, do których zaliczamy między innymi przedszkole i rodzinę. 

Priorytetem każdej placówki jest propagowanie  warunków wszechstronnego rozwoju 

dziecka, a także bezpiecznego poznania otaczającego go świata i działania w nim 

samodzielnie. Jednak   to rodzina ma wpływ na osiągnięcia prawidłowego rozwoju i to ona 

szlifuje zdolności dziecka oraz decyduje jak dziecko będzie funkcjonowało w grupie. Ich 

pozytywne nastawienie, bliski kontakt i stworzenie sytuacji aktywizującej dziecko będą na 
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pewno miały oddźwięk w przyszłości.  

 Już dawno rozpowszechniono doświadczenia pedagogiczne osób umiejących 

dostrzec i ocenić artystyczną działalność dziecka, jednakże, aby osiągnąć zadawalający efekt 

należy ją doskonalić poprzez ćwiczenia. Istnieje bogata literatura poświęcona dzieciom 

zdolnym, jednak ta praca zawiera kompendium wiedzy dla rodziców dzieci dolnych. 

 Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale staramy się 

odpowiedzieć na pytanie, które rodzice często stawiają nauczycielom i samym sobie: Czy 

moje dziecko jest zdolne? To w tym rozdziale poznamy rodzaje zdolności i jak je rozpoznać  

u dziecka. Drugi rozdział Czy łatwo jest być dzieckiem zdolnym? przedstawia to co czuje 

dziecko i jak może się zachowywać w środowisku, a co za tym idzie jak widzi go otoczenie. 

Style wychowawcze i postawy rodziców zawarte są w rozdziale trzecim zatytułowanym: Czy 

warto być rodzicem dziecka zdolnego? W rozdziale czwartym zawarto sposoby wspierania 

dziecka zdolnego oraz podano instytucje, które wszechstronnie rozwijają dziecko. Zabawy             

i ćwiczenia rozwijające zdolne dziecko zawarte są w ostatnim piątym rozdziale. Podane tam 

przykłady będą mogli rodzice wykorzystywać w różnych sytuacjach.  

 Niniejszą pracę polecamy przede wszystkim rodzicom. Nauczyciele i studenci 

pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jeżeli będą mieli sposobność dotrzeć do tej 

pracy, znajdą w niej najważniejsze informacje o dziecku zdolnym.  

 

  

 

  Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 85 w Katowicach  
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1. 
Motto: 

„Zdolne dziecko jest przede wszystkim – dzieckiem, 

a dopiero potem – dzieckiem zdolnym”. 

 

 

Każde dziecko w momencie przyjścia na świat przynosi ze sobą ogromny potencjał 

i zdolności, co czyni go wyjątkowym. Wielu badaczy zajmujących się owym tematem uważa, 

że tyle jest różnego rodzaju zdolności ile rodzajów aktywności człowieka, 

a więc każdy człowiek powinien rozwijać zdolności na maksymalnym dla siebie poziomie. 

Zdolności są to indywidualne różnice pomiędzy możliwościami intelektualnymi 

każdego z nas, które sprawiają, że mimo takiej samej motywacji i wiedzy niektórzy ludzie 

osiągają lepsze od innych rezultaty w działaniu i uczeniu się. 

Zdolności człowieka możemy podzielić na trzy rodzaje: kierunkowe, ogólne i twórcze. 

− zdolności kierunkowe to te, które wiążą się z określoną sferą aktywności: zdolności 

muzyczne, plastyczne, taneczne. Obserwujemy je u małych dzieci. 

− zdolności ogólne to te, które pozwalają zdobywać wiedzę teoretyczną. Dzieci o takich 

zdolnościach odznaczają się lepszą pamięcią, dużo wcześniej niż rówieśnicy mówią, 

czytają. 

− zdolności twórcze przejawiają się w umiejętności tworzenia nowych rzeczy. 

Poszukując uzdolnień u swojego dziecka należy pamiętać, iż najwcześniej, bo już            

w wieku przedszkolnym pojawiają się zdolności plastyczne, muzyczne, czyli ogółem mówiąc 

zdolności artystyczne, a także matematyczne. Następnie w kolejnych latach można dostrzec 

rozwój zdolności intelektualnych, twórczych, niezależności myślenia, organizatorskich, 

przywódczych, itp. 

Nawiązując do posiadanych zdolności dziecka należy również przybliżyć pojęcie 

uzdolnień, które są zdolnościami specjalnymi, umożliwiającymi osiąganie wysokich 

rezultatów w różnego rodzaju dziedzinach na wielu płaszczyznach, czy to z przedmiotów 

szkolnych, czy to w dziedzinach społecznych, artystycznych, technicznych. 

     Kim jest zatem dziecko zdolne? Dziecko zdolne to takie, które posiada umiejętność 

dostrzegania problemów i przystępuje do rozwiązywania ich w sposób najbardziej logiczny 

i skuteczny. Często bywa tak, że dziecko zdolne nieprawidłowo funkcjonuje w grupie 

rówieśniczej, jest izolowane od niej, zamknięte w swoim świecie. Inne dzieci postrzegają go 
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jako „odmieńca”, „odludka”, od którego należy trzymać się z daleka. Dlatego w wieku 

przedszkolnym i szkolnym dziecko zdolne stara się być dzieckiem przeciętnym, aby po prostu 

nie wyróżniać się. 

Typowe cechy dziecka zdolnego ujawniają się etapowo. Potrzebny jest czas oraz 

różnorodne doświadczenia, aby przekonać się, co dziecko lubi, w czym się „odnajduje”, 

sprawdza, a przede wszystkim, co robi dobrze i co sprawia mu przyjemność. 

Obserwując dziecko w wieku przedszkolnym nietrudno zauważyć charakterystyczne cechy 

wskazujące na to, że dziecko, z którym mamy do czynienia jest dzieckiem zdolnym, oto one: 

− jest niezależne, broni swoich racji, 

− jest niezwykle spostrzegawcze, posiada umiejętności obserwacyjne, 

− łatwo zapamiętuje, chętnie uczy się nowych rzeczy, 

− przejawia zainteresowanie zadaniami umysłowymi, chętnie podejmuje próbę ich   

rozwiązania, 

− ma bogatą wyobraźnię, ciekawe często abstrakcyjne pomysły, 

− jest inicjatorem nowych gier, zabaw, 

− zadaje wiele pytań, jest dociekliwe, zainteresowane bliższym i dalszym otoczeniem, 

− podejmuje chęć zrozumienia rożnych zjawisk, 

− przez dłuższy czas jest skupione na zjawisku, które go zaciekawiło, zainteresowało, 

− swoją osobowość wyraża poprzez muzykę, taniec, śpiew, prace plastyczne, itp. 

 

Ponadto najbardziej widoczną różnicą, która charakteryzuje dzieci zdolne od pozostałych jest: 

− pewna skłonność do introwersji, 

− zdolności przywódcze,  

− zdolność do wytężonej pracy, 

− wytrwałość w uczeniu się, 

− pewność siebie i wysoka samoocena, 

− wysoki stopień rozumienia treści i dostrzegania zależności między jej elementami, 

− bogaty słownik, 

− wspomniana już umiejętność wczesnego czytania i pisania, 

− zdolności analizowania i syntetyzowania, zdolności literackie, teatralne. 
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Należy pamiętać, że dziecko zdolne jest przede wszystkim dzieckiem i potrzebuje 

wiele czasu oraz przestrzeni, by rozwinąć się jako osoba. Dzieci muszą się udoskonalać nie 

tylko społecznie, intelektualnie ale i emocjonalnie. Dzieciom zdolnym musimy pozwolić na  

popełnianie błędów, aby i na nich mogły się uczyć. 

 

 

Należy pamiętać, że dziecko zdolne jest przede wszystkim dzieckiem i potrzebuje wiele czasu 

oraz przestrzeni, by rozwinąć się jako osoba. Dzieci muszą się udoskonalać nie tylko 

społecznie, intelektualnie ale i emocjonalnie. Dzieciom zdolnym musimy pozwolić na  

popełnianie błędów, aby i na nich mogły się uczyć. 
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2. 
CZY ŁATWO JEST BY Ć DZIECKIEM ZDOLNYM?  

 

Myśląc o dziecku zdolnym myślimy o sukcesach, które odnosi, o radości, którą daje 

mu rozwijanie zainteresowań i pasji, o dumie, która rozpiera jego rodziców. Rzadko 

zastanawiamy się nad trudnościami, które pojawiają się w życiu zdolnego dziecka. A może 

ich być wiele... 

 

Czuję się samotny 

• Zdolne dzieci mogą mieć trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji            

z rówieśnikami. Inne dzieci postrzegają je często jako "inne", "zarozumiałe", "nudne". 

• Dziecko zdolne zafascynowane tylko swoją dziedziną może nie mieć wspólnych 

tematów z rówieśnikami. Jego zainteresowania i osiągnięcia znacznie odbiegają od 

zainteresowań i osiągnięć innych dzieci. Niezwykłość nie jest atrakcyjna, a akceptacja 

i uznanie rówieśników są bardzo ważne. Dziecko zdolne może być odrzucane przez 

grono rówieśnicze, odsuwane od zabaw, może być obiektem drwin i szykan 

(zwłaszcza jeśli w grę wchodzi np. zazdrość o jego osiągnięcia czy uwagę 

nauczyciela). 

• Dziecko zdolne zazwyczaj woli towarzystwo osób dorosłych, które potrafią słuchać 

cierpliwie, są godnymi partnerami do rozmów, może zadawać im mnóstwo pytań. 

• Może preferować samotne aktywności, w których nie ma okazji do ćwiczenia 

umiejętności społecznych. Może uważać, że dzieci wokół są mało interesującymi 

partnerami do zabawy, ponieważ nie mają takich samych możliwości i zainteresowań, 

dlatego kontakt z nimi to "strata czasu". 

• W grupie rówieśniczej osiągnięcia naukowe zwykle nie wzbudzają uznania. Dla 

uczniów liczą się osiągnięcia sportowe, siła fizyczna, atrakcyjny wygląd, znajomość 

muzyki. Ważne jest także życie towarzyskie i sukcesy na tym polu.  

• Życie dziecka zdolnego bywa niczym zamknięte koło: nie ma o czym rozmawiać               

z rówieśnikami dlatego poświęca się samotnemu rozwijaniu pasji. Powoduje to, że ma 

mniej kontaktów i mniej możliwości do ćwiczenia umiejętności społecznych. Im 

mniejsze kompetencje społeczne, tym bardziej nieudolne próby nawiązywania 

kontaktów i w konsekwencji poczucie odrzucenia przez rówieśników. A stąd krok do 

izolacji.  Czasem dziecko zdolne samo działa na własną szkodę, np. nie dopuszczając 
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kolegów do głosu, za wszelką cenę chce pochwalić się swoją wiedzą                                 

i umiejętnościami.  

 

Boję się porażki 

• Dziecko zdolne przyzwyczajone do sukcesów i pochwał może bardzo bać się 

niepowodzeń i źle przyjmować słowa krytyki. 

• Bywa, że jest pod ciągłą presją – liczą na niego rodzice, nauczyciele, nie chce ich 

zawieźć. 

• Dziecko zdolne może wybierać łatwy sukces zamiast trudniejszego zadania niosącego 

ryzyko niepowodzenia. 

 

Ciągle jestem za słaby 

• Wysokie zdolności dziecka zdolnego nie zawsze idą w parze z wysoką samooceną. 

Dzieci zdolne bardzo krytycznie podchodzą do swoich możliwości i problemów,                

z którymi się stykają. Ciągle wynajdują w swojej pracy niedociągnięcia. 

• Dzieci zdolne mają świadomość, że wiele brakuje im do pożądanej "doskonałości", 

bardzo wysoko stawiają sobie poprzeczkę i surowo się oceniają. Rzadko zadowolone 

są z efektu, uważają, że zadanie zawsze można wykonać lepiej. Mogą być 

perfekcjonistami – zadanie, które nie zostało wykonane perfekcyjnie, jest zadaniem 

wykonanym źle. 

 

Opłaca się być "głupim"  

• Dziecko zdolne może dojść do wniosku, że pokazywanie swojej inteligencji wcale nie 

jest opłacalne. Opłaca się być "słabszym" bo wtedy otrzymuje się nagrodę w postaci 

zainteresowania ze strony otoczenia, które chce pomóc dziecku. 

• Zdolne dzieci często mogą nie otrzymywać tyle pomocy i wsparcia, ile doświadczają 

mniej zdolne. Co gorsza, dziecko które osiąga spore sukcesy, może być poddawane 

ostrzejszej krytyce, kiedy poniesie porażkę i być mniej chwalone za osiągnięcia. 

• Od zdolnego dziecka otoczenie wymaga więcej, czuje więc ono o wiele większą 

presję. 
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Znaczę tyle co moje osiągnięcia 

• Dziecko może zacząć się zastanawiać czy bez swoich osiągnięć jest coś "warte". 

• Pragnie zadowolić i spełnić oczekiwania innych, może to rodzić lęk przed 

ewentualnym niepowodzeniem – jak wtedy będą do mnie odnosić się inni? 

• Dziecko zdolne może za bardzo koncentrować się na samej rywalizacji niż na 

zdobywaniu nowych umiejętności i wiedzy – ważna jest wygrana w olimpiadzie, a nie 

to czego się podczas niej dowiedziało, o jakie nowe doświadczenia wzbogaciło. 

• Rodzice czasem zbytnio przywiązują uwagę do własnych planów związanych                    

z dziećmi, dzieci natomiast chcąc ich zadowolić i "zasłużyć" na ich miłość próbują 

dostosować się do wymyślonego przez rodziców scenariusza. 

• Dzieci wiedzą – nawet jeśli nie mówi się im tego wprost – jak bardzo w oczach 

rodziców ważna jest ich przyszłość i jak bardzo "inwestują" w ich rozwój. Taka 

wiedza może być ciężarem dla dziecka, które pragnie spełnić pokładane w nim 

nadzieje. 

 

Nie radzę sobie z własnymi emocjami 

• Dzieci zdolne mają więcej niezaspokojonych emocji niż inne dzieci. Rozbieżność 

rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego jest zazwyczaj zdecydowanie 

wyższa niż u dzieci przeciętnych. 

• Dzieci zdolne często mają problem z nadpobudliwością - ciągle o coś pytają, czym 

wprawiają czasem dorosłych w zakłopotanie i złość. Czasem nie potrafią dostosować 

się do reguł funkcjonowania w grupie, nie potrafią czekać na swoją kolej, 

współdziałać, reagują impulsywnie. Zdarza się, że rozmyślają o interesujących ich 

problemach, przez co dekoncentrują się np. na zajęciach. 

• Od dzieci zdolnych oczekuje się, że będą reagować dojrzale, jak „dorośli". Otoczenie 

zapomina, że największy nawet mały geniusz jest tylko dzieckiem. 

 

Nie mam na nic czasu 

• Rozwijanie zdolności wymaga wysiłku i pracy, należy jednak uważać, by nie 

"przedobrzyć". 

• Wielość zajęć dodatkowych drastycznie ogranicza wolny czas dziecka i możliwości 

chociażby na spotkania z rówieśnikami, które są bardzo ważne dla rozwoju społeczno-

emocjonalnego. 
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• Dziecko może czuć się przemęczone, przeciążone – jego plan zajęć jest niczym 

wypełniony po brzegi terminarz prezesa. 

• Dzieci korzystają ze stwarzanych im licznych możliwości i zajęć, ale w tym bogactwie 

zatraca się naturalna ciekawość, spontaniczność. 

• Dziecko zdolne obładowane dodatkowymi aktywnościami nie ma czasu na nudę, na 

przemyślenia, a nuda potrafi pobudzać do najbardziej twórczych działań.  

 

 

Dziecko zdolne może czuć się samotne i odizolowane od innych. Może nie wierzyć w swoje 

możliwości i przeżywać lęk, że zawiedzie pokładane w nim nadzieje i oczekiwania. Może być 

przeciążone i nie radzić sobie z emocjami. Potrzebuje wsparcia, przede wszystkim od 

najbliższych. Mądrość w wychowaniu Waszej zdolnej pociechy powinna być oparta                   

o równowagę. Oprócz inwestowania w rozwój intelektualny Waszego dziecka nie należy 

zapominać o rozwijaniu sfery emocjonalno-społecznej, która jest równie ważna (jak nie 

ważniejsza). Nawet największy geniusz żyje wśród ludzi. 
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3. 
CZY ŁATWO JEST BY Ć RODZICEM DZIECKA ZDOLNEGO?  

 

Jako rodzice posiadacie ogromny wpływ na rozwój swoich dzieci. Macie też różne 

oczekiwania wobec przejawów zdolności u swoich pociech. To od Was w dużej mierze 

zależy, jaki kierunek obierze dziecko w kształtowaniu siebie i rozwijaniu swoich talentów                             

i predyspozycji.  

 

Istnieje grupa rodziców, którzy nieświadomie niszczą i tłumią zdolności swoich dzieci. Dążą 

do stworzenia ideału dziecka grzecznego i posłusznego, przez co wyciszają, ignorują 

naturalną ciekawość poznawczą dziecka oraz jego potrzebę ekspresji i głód wiedzy. 

Zabraniają pewnych niekonwencjonalnych zachowań, dążenia do eksperymentowania, 

zadawania dużej ilości pytań, obserwowania.  

 Postawa ta powoduje chwiejność emocjonalną, niepewność, a nawet lęk. W grupie 

rówieśniczej dzieci takie czują się często zagubione, są nieśmiałe, nie potrafią zaprezentować 

swoich realnych możliwości i umiejętności. 

 Druga grupa rodziców prezentuje postawę zupełnie odmienną. Są w stanie zrobić dla 

swojego dziecka wszystko. Wychowują je w atmosferze ciągłych pochwał i podziwu 

wszystkiego, czego dziecko dokona. Są w swym podejściu wręcz bezkrytyczni. Rodzice Ci, 

często napędzani ogromną ambicją, chcą zapewnić swym dzieciom wszechstronne 

wykształcenie. Wybierają zatem wiele zajęć dodatkowych, często bardzo obciążających              

i „na wyrost”.    

 Skutkiem takiej postawy rodziców mogą być takie niepożądane zachowania, jak: 

zbytnia zarozumiałość i pewność siebie, nadmierne dążenie do rywalizacji, okazywanie 

lekceważenia innym, okazywanie znudzenia. Bardzo często dzieci te popadają w konflikty             

z rówieśnikami i nie potrafią radzić sobie z porażką.  

 

Rodzice dzieci zdolnych wpadają niekiedy w rozmaite pułapki: 

− nie dostrzegają dziecięcej potrzeby ciekawości, odkrywania i fantazjowania; 

− traktują swoje dziecko jak „małego dorosłego”, oczekują dojrzałych zachowań; 

− obciążają dziecko wieloma zajęciami dodatkowymi, nie pozwalają mu na nudę; 

− unikają rozmowy z dzieckiem, bo nie czują się kompetentni, by odpowiadać na jego 

dociekliwe, zbyt „mądre” pytania; 
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− wyręczają dziecko; 

− zbyt wielką wagę przywiązują do własnych planów związanych z dzieckiem, nie 

akceptują, że może mieć własne (odmienne od ich wymarzonych) potrzeby i 

zainteresowania; 

− stwarzają presję, oczekują ciągle bardzo dobrych rezultatów; 

− doceniają i zauważają dziecko głównie w tych momentach, w których odnosi 

sukcesy; 

− izolują od rówieśników (ważniejsze są zajęcia dodatkowe niż „marnowanie czasu”      

z kolegami na podwórku); 

− stawiają zbyt wysokie wymagania, próbują „przyspieszyć” rozwój zamiast go 

stymulować. 

 

Jeśli chcecie pomóc swemu uzdolnionemu dziecku, pamiętajcie o dwóch, ważnych zasadach: 

- zdolne dziecko jest przede wszystkim dzieckiem, a dopiero później dzieckiem zdolnym; 

- dziecko zdolne ma takie same potrzeby, jak inne dzieci i powinno być traktowane jak 

dziecko, a nie jak „mały dorosły”. 

 

WSKAZÓWKI WYCHOWAWCZE 

 

Jako rodzice wspierający swoje zdolne dziecko i dbający o jego „zdrowy” rozwój możecie: 

• odpowiadać na pytania dziecka tak cierpliwie i szczerze, jak to jest możliwe; ale nie 

odpowiadać na niektóre ważne pytania, by dziecko próbowało znaleźć odpowiedzi 

samodzielnie lub z pomocą osoby dorosłej; 

• stwarzać dziecku przestrzeń wyłącznie dla niego, w którym może pokazywać swoje 

prace; 

• okazywać dziecku, że jest kochane, nie porównywać dzieci – każde z nich traktować          

i oceniać indywidualnie, w zależności od ich własnych potrzeb, atutów i słabości; 

• wyznaczać dziecku obowiązki odpowiednie do jego wieku; 

• ustanawiać rozsądne zasady zachowania się, zachęcać do samodyscypliny, rozwijać 

poczucie odpowiedzialności, np. pozwalając opiekować się zwierzętami, 

gospodarować pieniędzmi; 

• udostępniać dziecku książki i materiały do uprawiania hobby; 
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• wcześnie zaczynać z dzieckiem naukę czytania, ukazywać wartość pracy i wysiłku 

intelektualnego; 

• troszczyć się o indywidualne potrzeby każdego ze swoich dzieci; 

• zachęcać dziecko do poznawania i rozwiązywania problemów, do myślenia                         

i poznawania nowych rzeczy, do wzbogacania wiedzy; podsuwać ciekawe                            

i wartościowe książki, czasopisma, programy; 

• starać się dostrzec w działalności dziecka konkretne cechy, za które można pochwalić. 
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4. 
JAK MAM WSPIERA Ć SWOJE ZDOLNE DZIECKO?  

 

 Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego dziecka. Dzieci wzrastające                       

w rodzinach wspierających ich wysiłki, motywujących do działań,  zapewniających potrzebę 

poczucia  bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia o wiele lepiej radzą sobie w dorosłym 

życiu. Dzieci, którym rodzice poświęcają czas poprzez czytanie bajek, szczere rozmowy, 

możliwość zadawania pytań i odpowiadania na nie, niewątpliwie mają większe szansę na 

intelektualny rozwój niż te, które posadzone przed telewizorem mają nie przeszkadzać swoim 

zapracowanym rodzicom. Należy też pamiętać, iż okres od urodzenia do 10 roku życia jest 

najważniejszym etapem życia, w którym można wpłynąć na wszechstronny rozwój dziecka, a 

lata te mają szczególne znaczenie dla rozwoju w późniejszym okresie. Rodzice pamiętajcie, 

że jesteście pierwszymi, najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci! 

 

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko rozwijało się szybciej i lepiej od swoich rówieśników, 

a przy tym  bardzo często zapomina czy wręcz bagatelizuje twórczą aktywność drzemiącą w 

dziecku, jego bogatej wyobraźni. Istnieją dwie „ złote zasady” dla rodziców dziecka zdolnego: 

1.Twoje zdolne dziecko jest przede wszystkim dzieckiem. 

2.Nic na siłę!   

 

Należy ponadto zwrócić  uwagę na umiejętność kontaktu i porozumienia się rodziców z 

dzieckiem. Poniżej zamieszczono komunikaty, które nie powinno się mówić do dziecka, oraz 

te, które należy do niego kierować, aby je pobudzać a nie hamować. 

 

NIE  

Skąd bierzesz takie niemądre pomysły? 

Nie zadawaj głupich pytań. 

Czy potrafisz zrobić cokolwiek jak trzeba? 

Nie zachowuj się jak małe dziecko. 

To nie jest takie łatwe, jak Ci się wydaje. 

Dlaczego Ty nigdy nie myślisz? 

To wszystko, co masz do powiedzenia? 
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Ile razy mam Ci powtarzać? 

Kto widział, żeby tak robić? 

Dlaczego nie pomyślisz, zanim zaczniesz mówić? Jak doszedłeś do takich wniosków? 

 

TAK  

Dobrze że sam na to wpadłeś. 

To bardzo pomysłowe. 

Dobre (ciekawe) pytanie, spostrzeżenie. 

Wierzę, że dasz sobie radę. 

To, co mówisz jest interesujące. 

Powiedz o tym coś więcej. 

Przemyśl inne możliwości. 

Jak postanowisz, tak będzie dobrze. 

Najpierw spróbuj sam. Jak będzie potrzebna pomoc daj znać. 

 

Kierowanie do dziecka niewłaściwie sformułowanych komunikatów niesie za sobą obniżenie 

poczucia własnej wartości, brak wiary w siebie i swoje możliwości. Zamiast dziecięcego 

zaciekawienia może przynieść wycofanie, zamknięcie się w sobie i poczucie, że jest się 

gorszym od innych. Ponadto dziecko, do którego kieruje się źle sformułowane stwierdzenia 

oprócz konsekwencji emocjonalnych może stracić chęć zadawania jakichkolwiek pytań.  

 

 

Jak być dobrym rodzicem dla zdolnego dziecka? 

Rodzicu: 
• Kochaj swoje dziecko bezwarunkowo, akceptuj, wspieraj, doceniaj, szanuj. 

• Wspieraj w każdej sytuacji, nawet gdy popełniło błąd. 

• Staraj się nie oceniać swojego dziecka, nie porównuj go z innymi. 

• Okazuj zainteresowanie tym co robi, obserwuj, poświęcaj mu czas,  daj odczuć, że 

jego sprawy są ważne. 

• Prowadź z dzieckiem rozmowę, zamiast stosować „przesłuchanie”. 

• Nie chroń przed trudnymi sytuacjami. Rozmawiaj o emocjach, pokaż jak rozwiązywać 

problemy, jak radzić sobie ze stresem, sukcesem, porażką. 
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• Pomagaj, ale pamiętaj, że nic na siłę. 

• Pozwól dziecku na samodzielność, na eksperymentowanie. 

• Traktuj błędy dziecka jako naturalny element uczenia się. 

• W wychowaniu określ jasne zasady, wyznaczaj dziecku granice i bądź konsekwentny. 

• Stawiaj wymagania pamiętając, aby dziecko mogło im sprostać. 

• Nie pozwalaj marnować czasu przed telewizorem/komputerem na bezsensowne bajki 

lub gry. Określ czas oglądania TV lub gry na komputerze. 

• Baw się z dzieckiem w gry i zabawy stymulujące twórcze myślenie, wyszukuj zadania 

do rozwiązywania. Podsuwaj nowe i ciekawe pomysły. 

• Nie zasypuj dziecka gotowymi zabawkami, pozwól, aby w zabawie wykorzystywało 

przedmioty o innym przeznaczeniu np.: kartony, rolki papieru, garnki, pokrywki, 

pozwól mu na tworzenie. 

• Zapewnij dziecku własny kącik, w którym może pisać, czytać, tworzyć i oddawać się 

swoim pasjom i zainteresowaniom. Szanuj prywatność dziecka, pozwól mu na „bycie 

samym”. 

• Rozwijaj wewnętrzną motywację do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, 

zachęcaj do poszukiwań, do stawiania pytań. 

• Okazuj akceptację dla pomysłów dziecka, sprawisz tym samym, że będzie ono 

podejmować nowe wyzwania. 

• Dostarczaj pozytywnych wzorców i autorytetów. Daj dziecku dobry przykład swoim 

zachowaniem, a jeżeli to możliwe podziel się z nim swoimi pasjami. 

• Nie wywieraj na dziecku presji, że zawsze i we wszystkim ma być najlepsze.  

• Zachęcaj dziecko do kontaktów z rówieśnikami, współpracy z innymi, ucz otwartości 

na zdanie innych. 

• Wypracuj równowagę między nauką a życiem towarzyskim dziecka. 

• Chwal zachowania dziecka, doceń wysiłek, pochwal nawet najmniejszy sukces. 

• Pamiętaj, że mądre pochwały są dla dziecka niezastąpioną motywacją. Zamiast 

krótkiego „bardzo ładny obrazek” zastosuj pochwałę opisową np.: ”widzę, że włożyłeś 

w ten obrazek sporo pracy, podoba mi się jak narysowałeś ten domek”. 
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• Nie krytykuj swego dziecka publicznie, nie zawstydzaj go przy innych. 

• Stosuj tzw. „konstruktywną krytykę”, skoncentruj się na konkretnej sytuacji  

i konkretnych zachowaniach dziecka, wspólnie przeanalizujcie sytuację, poszukajcie 

rozwiązania. 

• Współpracuj z nauczycielem. 

• Przekazuj pozytywne komunikaty i ucz respektu dla nauczyciela. 

• Korzystaj z oferty placówek i instytucji rozwijających pasje i zainteresowania dzieci 

np. muzeum, zoo, teatr, planetarium, centra nauki, kluby sportowe. 

 

Dlaczego zatem ważne jest wspieranie dziecka zdolnego? Przecież i tak sobie 

„poradzi”. Otóż wcale nie jest to takie oczywiste. Dziecko zdolne, nie rozpoznane w porę i 

nie otoczone właściwą opieką i wsparciem ze strony domu, przedszkola, czy też szkoły  nie 

wykorzysta w pełni wrodzonych predyspozycji. Często towarzyszy mu „syndrom 

nieadekwatnych osiągnięć” oraz wynikające z nieprawidłowego rozwoju emocjonalno – 

społecznego trudności wychowawcze. Pomoc dziecku zdolnemu to stymulowanie, nie 

przyspieszanie jego rozwoju. Pamiętajmy jednak, że dziecko zdolne jest przede wszystkim 

dzieckiem, a dopiero potem dzieckiem zdolnym! 

Propozycje instytucji wspierających i rozwijających pasje i zainteresowania: 

 

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach, ul. Gliwicka 214 
tel./fax.: (32) 254 11 27 

2. Młodzieżowy Dom Kultury TYSIĄCLECIE, Katowice, ul. Tysiąclecia 5 

tel./fax. : (0-32) 250-48-31 

3. Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach, ul. T. B. Żeleńskiego 83 

tel: 32 209 47 72 

4. Miejski Dom Kultury "Koszutka"w Katowicach, ul. Grażyńskiego 47 

tel.: (+48 32) 2589-200, 2589-977 Fax. (+48 32) 2589-200  

5. Pałac Młodzieży im prof. A. Kamińskiego w Katowicach, ul Mikołowska 26 

tel.: 790 379 019, fax. 32 2510–402 

6. Uniwersytet Śląski Dzieci e-mail: uniwersytet.dzieci@us.edu.pl 
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5.  
ZABAWY I ĆWICZENIA ROZWIJAJ ĄCE ZDOLNE DZIECKO   

 
 
Proste zabawy rozwijające twórcze myślenie i percepcję: 
 

1. Znajdź na obrazku szczegóły takie, jak… 

2. Znajdź w pomieszczeniu przedmioty wykonane z określonych materiałów lub 

kształtów, ciepłe lub zimne, miękkie lub twarde. 

3. Dokończ bajkę – ułóż opowiadanie z gotowych słów. 

4. Rozwiąż problem, np. co by było, gdyby… 

5. Znajdź nowe zastosowanie przedmiotów. 

6. Przestaw się za pomocą gestów. 

7. Rozpoznaj przedmioty z zamkniętymi oczami. 

8. Rysowanie – narysuj stwory, samochody, urządzenia, które mają dziwne zastosowanie. 

9. Zabawa z wodą – np. puszczanie baniek mydlanych, co tonie, a co pływa. 

10. Malowanie palcami, malowanie kamieni. 

11. Ćwiczenia wyobraźni: wyobraź sobie, że jesteś kawałkiem plasteliny, płatkiem śniegu 

– co możesz robić, czego musisz unikać. 

12. Popatrz na przedmiot i opowiedz o nim.  

13. Czytanie książek – zadawanie pytań do przeczytanej bajki, układanie innego 

zakończenia.  
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