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„Nic nie jest tak szlachetne i przydatne w życiu jak dobre wspomnienie. 
Kto zgromadził wiele takich wspomnień z dzieciństwa, 
Zaopatrzył się na całe swe życie.” 

 
F. Dostojewski 

  
Cytat ten to motto placówki, w której pracuję – przedszkola. Wszyscy staramy się 

by nasi podopieczni wynosili z pobytu u nas jak najwięcej pozytywnych wspomnień. 

Ma na to wpływ wiele czynników i tych materialnych i tych niematerialnych. O czynniki 

materialne dba pani dyrektor, o niematerialne cały personel przedszkola.  

Atmosfera panująca w grupie, tradycje przedszkola, koledzy, koleżanki, pani - to wszystko 

decyduje o tym czy dziecko chętnie przychodzi do przedszkola i czy jego wspomnienia 

będą pozytywne. To nauczyciel z dziećmi i ich rodzicami tworzą klimat grupy. 

W dużej mierze to właśnie od nauczyciela zależy jak będzie układała się praca w grupie.  

Jak wygląda to w moim przypadku? 

Ponieważ jestem nauczycielem z wieloletnim stażem wiem, że inaczej wygląda praca 

z dziećmi 3-letnimi, które dopiero rozpoczynają swoje spotkanie z przedszkolem, i które mają 

perspektywę chodzenia do niego przez kolejne cztery lata. Inaczej wygląda to, gdy pracujemy 

z grupą dzieci 6-letnich, które dopiero teraz rozpoczynają swoja przygodę z przedszkolem, 

a jeszcze inaczej z 6-latkami, które znamy już od trzech lat. 

 Moim zdaniem, żeby współpraca układała się dobrze dzieci muszą znać i rozumieć 

zasady obowiązujące w grupie, których przestrzega i nauczyciel i dzieci.  

Język, którym porozumiewają się powinien być zrozumiały dla wszystkich.  

Pierwsze spotkanie z przedszkolem jest dla dziecka dużym przeżyciem. Jest to mały 

człowieczek, który prawdopodobnie po raz pierwszy na tak długi okres rozstał się 

z najbliższymi. Znalazł się zupełnie sam w zupełnie nowym otoczeniu. Moim zadaniem 

w pierwszych dniach jest poznanie dzieci i pozwolenie im na poznanie siebie. 

Należy zaspokoić u dzieci potrzebę bezpieczeństwa. Powinny czuć się bezpiecznie 

w moim towarzystwie i towarzystwie innych dzieci.  

Uważam, że na początku to nauczyciel jest osobą, która ma decydujący wpływ na grupę. 

W miarę upływu czasu, gdy dzieci dorastają stopniowo można im przekazywać 

podejmowanie ważnych dla grupy decyzji.  

Wychowankowie powinni mieć prawo do wypowiedzenia swojego zdania na każdy temat 

bez obawy, że zostaną wyśmiani czy ukarani.  

Każde dziecko powinno być akceptowane przez wszystkich członków grupy takie, jakie jest.  



 Zgodnie z teorią przewodnictwa uważam, że „rozwój dziecka dokonuje się w wyniku 

interakcji między wpływami zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz”.1 

 

Na zachowanie dziecka ma wpływ wiele istotnych czynników. Czynniki te, oraz relacje 

między nimi należy prawidłowo uwzględnić by można było zrozumieć dziecko. Teoria ta 

zakłada, że rozwój są to nieustanne wzajemne oddziaływania między dzieckiem, 

a jego społecznymi doświadczeniami. Nauczyciel ma tu do spełnienia rolę przewodnika. 

Powinien zastosować odpowiednie strategie interwencji by dziecko mogło osiągnąć 

stan odpowiedzialnej samodzielności. Dziecko chce kontrolować własne życie i będzie mogło 

robić to w sposób odpowiedzialny, jeśli nauczyciele i dorośli nauczą je jak ma to robić.2  

Dzieci „muszą nauczyć się rozpoznawać konsekwencje swojego zachowania i dokonywać 

w nim korekt, które pozwolą na uzyskanie bardziej pożądanych rezultatów.”3 

 

Reprezentanci psychologii poznawczej, z którymi się zgadzam, uważają, że dzieci są z natury 

samoregulujące się.4 Przyjmują oni, „ że ludzie celowo konfrontują się z otoczeniem, 

kierując się osobistymi motywami. Nie są uformowani przez otoczenie. Wpływa ono 

na ich zachowanie, jednak sami, dokonując dostatecznej analizy, podejmują decyzje, 

co do tego, jak się mają zachować.”5 „Nie twierdzą, że ludzi od urodzenia zdolni są sami 

regulować swoje zachowanie w odpowiedzialny sposób. Tego trzeba ich nauczyć. 

Wierzą jednak, że ludzie pragną samodzielności i nie szczędzą wysiłku w dążeniu 

do kierowania własnym życiem.”6  

Z behawiorystami zgadzam się tylko w kwestii wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.7 

Dlatego odpowiadają mi pewne elementy modelu modyfikacji zachowań. Nie rozwija 

on samodyscypliny uczniów, jednak odpowiednio stosowane nagrody wzmacniają pozytywne 

zachowanie dzieci. Służą one również jako środek prewencyjny w stosunku do zachowań 

niewłaściwych.8 Nie odpowiada mi natomiast to, że to nauczyciel ustala obowiązujące 

w klasie reguły.9  

                                                 
1  C.H. Edwards, Dyscyplina i kierowanie klasa, wyd. PWN, 2006, s. 42 
2  Tamże, str. 43 
3  Tamże, str. 43 
4  Tamże, str. 44 
5  Tamże, str. 44 
6  Tamże, str. 44 
7  Tamże, str. 44 - 45 
8  Tamże, str. 54 
9  Tamże, str. 53 



Inaczej jest w modelu teorii logicznych konsekwencji. Nauczyciel konsultuje z uczniami 

konsekwencje przewidziane za niewłaściwe zachowanie.10 „Konsekwencje te są logicznie 

związane z nieodpowiednim zachowaniem, które nauczyciel ma nadzieję poprawić, i są wolne 

od jakichkolwiek osądów moralnych. Ponadto dotyczą wyłącznie tego, co dzieje się w danym 

czasie, nie zaś w przyszłości. Logiczne konsekwencje podawane są uczniom do wiadomości 

w sposób przyjemny i życzliwy, a nie w atmosferze gniewu i represji.”11  

„Logiczne konsekwencje muszą być wyjaśnione, zrozumiane i zaakceptowane przez uczniów. 

Chętniej przystają oni na te konsekwencje, w których ustalaniu sami pomagali. Nauczyciele 

powinni unikać stosowania konsekwencji, które nie były uzgodnione z uczniami.”12 

 

Pewną trudnością dla nauczyciela może być ustalenie motywów zachowania ucznia. W pracy 

z małymi dziećmi trudność sprawia również zrozumienie przez nie motywów ich zachowania 

oraz zastąpienie „celów błędnych” celami użytecznymi. W dużej mierze wynika to z poziomu 

rozwoju małych dzieci. 

Ciekawą techniką w tym modelu są zachęty, które pobudzają dzieci do kontynuowania 

wysiłków.13 Model ten nie popiera pochwał i nagród. „Pochwała wspiera pogląd, że liczą się 

tylko wyniki testów. Uczniowie chwaleni za rezultaty nie pracują dla własnej satysfakcji. 

Kierują nimi za to pochodzące z zewnątrz nagrody.”14 

 

Nie do końca zgadzam się z tym twierdzeniem. Uważam, że u małych dzieci chodzących 

do przedszkola wzmocnienia pozytywne typu pochwała, nagroda są bardzo ważne. Dzieci te 

dopiero poznają świat i prawa nim rządzące. Trudno im zrozumieć pewne zachowania, 

sytuacje. Dopiero zdobywają swoje społeczne doświadczenia i nie zawsze potrafią odnaleźć 

się w nowej sytuacji. Pozytywne wzmocnienia w postaci nagród, pochwał utwierdzą je 

w dokonaniu prawidłowych wyborów. Zachęcą do dalszych prawidłowych zachowań. 

Mówiąc o pochwałach i nagrodach nie mam na myśli każdorazowego nagradzania wszystkich 

pojawiających się prawidłowych zachowań. Nie zawsze musi być nagrodzony rezultat 

końcowy, często nagradza się sam wysiłek włożony przez dziecko w osiągnięcie celu. 

Nagrody mogą być nie tylko rzeczowe. Często wystarczy uśmiech, gest czy słowa pochwały. 

Wówczas dziecko wie, że widzi się i docenia jego wysiłek.  

                                                 
10  Tamże, str. 55 
11  Tamże, str. 149 
12  Tamże, str. 149 
13  Tamże, str. 147 
14  Tamże, str. 148 



Zwiększeniu samodyscypliny uczniów sprzyja terapia rzeczywistości / teoria wyboru. 

Uczniowie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących właściwego zachowania się 

i ustalają konsekwencje, jakie poniosą osoby, które się nie zastosują do reguł. Mają też prawo 

decydowania o tym w jaki sposób naprawić własne błędy w zachowaniu.15 

 

 Zdaję sobie sprawę, że w swojej pracy korzystam z różnych modeli dyscypliny. 

Wybieram z nich te elementy, które moim zdaniem mogę wykorzystać w swojej pracy. 

Nauczyciel jest odpowiedzialny za swoja grupę. Nie znaczy to jednak, że to on decyduje 

o wszystkim. Dzieci mają prawo do własnego zdania i samodzielnego podejmowania decyzji. 

Trzeba jednak najpierw nauczyć je, w jaki sposób mogą to robić.  

 Zgodnie z mottem naszego przedszkola pragnę by dzieci wyniosły jak najwięcej 

dobrych wspomnień z pobytu w naszej placówce. Aby tak było dzieci muszą dobrze się czuć 

w swojej grupie, chętnie do niej przychodzić. Dlatego zanim jeszcze rozpocznie się 

rok szkolny odpowiednio przygotowuję salę do różnorodnych zajęć, które w ciągu roku 

będą się w niej odbywały. W sali zorganizowane zostają różne kąciki, które zaspokoją 

zainteresowania i potrzeby dzieci. Są to: kącik plastyczny, kącik muzyczny, kącik przyrody, 

kącik książki, kącik lalek, kącik małego konstruktora czy kącik ciszy. Wszystkie zabawki 

i potrzebne dzieciom przybory są tak umieszczone, że samodzielnie mogą one 

z nich korzystać. Przy oknach ustawiane są stoliki i krzesła w trzech rozmiarach dostosowane 

do wzrostu dzieci. Każde dziecko ma szufladę, w której trzyma swoje rzeczy. Dzieci same 

pierwszego dnia po wakacjach wybierają sobie znaczek orientacyjny, który umieszczony 

jest w szatni, w łazience i na liście obecności oraz szufladę.  

Podczas pierwszych dni pobytu w przedszkolu przeprowadzam zabawy integracyjne. 

Dzieci opowiadają jak spędziły wakacje, co nowego poznały, czego się nauczyły. 

Zapoznają się również z nową salą, jej wyposażeniem, przeznaczeniem poszczególnych 

kącików. Ustalamy, jakiego rodzaju dyżury będą pełniły w tym roku oraz jakie są obowiązki 

poszczególnych dyżurnych.  

Jest to okres ustalania reguł i zasad obowiązujących w grupie.Wspólnie tworzymy kontrakt, 

który zawiera prawa, obowiązki i zakazy obowiązujące wszystkich członków grupy (również 

nauczyciela). Wspólnie z dziećmi ustalamy konsekwencje, które grożą za nieprzestrzeganie 

naszego kontraktu. Wszystkie ustalenia zostają spisane lub narysowane na dużym plakacie. 

Ważnym momentem jest złożenie podpisu pod kontraktem. Może to być napisanie własnego 

                                                 
15  Tamże, str. 53 



imienia lub postawienie kolorowego odcisku palca. Dzieci zobowiązują się w ten sposób 

do przestrzegania zawartych wspólnie ustaleń. Dla większości jest to pierwszy w ich życiu 

„dokument”, który zawiera ważne ustalenia i który podpisują. 

Dzieci podają propozycje tematów, na które chciałyby rozmawiać w ciągu całego roku 

szkolnego. Planując pracę na poszczególne miesiące uwzględniam zainteresowania 

i propozycje dzieci. W tym roku dzięki inicjatywie dzieci zostały zrealizowane tematy 

dotyczące sportów zimowych, kosmosu, dinozaurów. 

Dzieci stykają się z nowymi sytuacjami. Często nie wiedzą jak mają się wówczas zachować. 

Aby pomóc im odnaleźć się w niektórych z nich, czytam opowiadania, wiersze związane 

z konkretnym tematem. Wspólnie rozmawiamy na ten temat. Ciekawą formą, którą dzieci 

bardzo lubią jest odgrywanie scenek i wypowiedzi o tym, co czuły w danej chwili. 

Co było złego, co należało zrobić. Scenki dramowe wykorzystuję również w sytuacjach 

konfliktowych lub nie przestrzegania zawartych umów. Osoby uczestniczące w danej 

sytuacji, wywołujące ją wcielają się w rolę osoby poszkodowanej i opowiadają, co czuły. 

Za każdym razem ma miejsce rozmowa indywidualna z dzieckiem, podczas której to ono 

opisuje swoje niewłaściwe zachowanie oraz konsekwencje, jakie mogły z niego wyniknąć. 

Wspólnie zastanawiamy się jak należałoby postąpić w takiej sytuacji następnym razem.  

Inną formą dyscypliny w mojej grupie jest samoocena swojego postępowania. 

W wyznaczonym miejscu w sali znajduje się lista w formie tabelki. Z jednej strony są imiona 

dzieci, a u góry poszczególne dni tygodnia. Pod koniec dnia zbieramy się w kręgu i każdy 

ocenia swoje zachowanie. Są do dyspozycji trzy kropki: czerwona – było bardzo dobrze, 

zielona – muszę troszkę popracować nad sobą, czarna – muszę się bardziej postarać. 

Każdy uzasadnia swoja decyzję. Jeżeli ktoś nie zgadza się z czyjąś oceną może zabrać głos 

i przedstawić swoje zdanie. Pod koniec tygodnia dzieci liczą ile, jakich kropek każdy zebrał 

i ustalana jest forma nagrody. Wszyscy nagrodzeni otrzymują jeden rodzaj nagrody. 

Nagrody są różne: przyniesienie do przedszkola zabawki, nie pracowanie tego dnia 

w książkach, rozmowa z rodzicami chwaląca zachowanie dzieci czy pierwszeństwo zabawy 

nowymi grami, zabawkami. 

Dzieci mają również częściowo wpływ na ilość czasu przeznaczonego na zabawę. 

W przedszkolu zajęcia dydaktyczne odbywają się po śniadaniu i trwają około godziny. 

Następna godzina przeznaczona jest na zabawy dowolne dzieci, wyjścia na spacer, wspólne 

zabawy. Potem jest czas na drugie śniadanie. Przed każdymi zajęciami podaję, 

co dziś będziemy robić, co powinno być zrobione zanim będzie można się bawić. 

Dodatkowo oprócz zegara wiszącego na ścianie i wskazującego godzinę, ustawiany jest zegar 



do zabawy informujący, o której będzie śniadanie. Odbywają się zajęcia, podczas których 

to dzieci pilnują same siebie by nie rozmawiać, sprawnie rozbierać i ubierać się w stroje 

do ćwiczeń, szybko sprzątać po zajęciach plastycznych by mieć więcej czasu na zabawę. 

Ta sama reguła obowiązuje podczas zabawy na placu przedszkolnym. To dzieci decydują 

czy wcześniej kończymy zabawę i każde sprząta po sobie, czy zostajemy troszkę dłużej, 

pomagamy sobie w sprzątaniu i sprawnie ustawiamy się do przedszkola. 

Tempo pracy u dzieci jest bardzo różne. Aby zapobiec nudzeniu się i przeszkadzaniu 

przygotowuję dla dzieci, które skończą prace wcześniej dodatkowe zadania. Dzieci pracujące 

wolniej mogą je wykonać, jeśli będą chciały w późniejszym czasie przeznaczonym 

na zabawę. W przedszkolu dzieci przebywają od 8 do 12 godzin, można, więc z dziećmi 

wolniejszymi w ranku lub po południu nadrobić zaległości. 

Innym sposobem radzenia sobie z różnym tempem pracy jest stopniowanie trudności 

i praca w zespołach.  

Zajęcia z dziećmi przedszkolnymi muszą być przemyślane i dobrze przygotowane. 

Atrakcyjne pomoce skupiają uwagę dzieci. Ważne jest w tym wieku działanie na konkretach. 

Możliwość manipulowania przedmiotami przez wszystkie dzieci jednocześnie zwiększa 

dyscyplinę. Jeżeli nie mogę zapewnić odpowiedniej ilości pomocy pracuję w małych grupach 

dając dzieciom możliwość dokładnego przyjrzenia się czy manipulowania przedmiotem. 

Dzięki temu unikam wielu konfliktowych sytuacji. 

Nauczyciel w przedszkolu musi być osobą umiejącą wykorzystać różne sytuacje i potrafiącą 

zmienić swoje plany. Jeżeli widzę, że za oknem dzieje się coś bardzo ciekawego, 

np. pada pierwszy śnieg, podjechał samochód i panowie ścinają gałęzie z drzew 

lub naprawiają oświetlenie na ulicy, wiem, że trudno będzie skupić uwagę dzieci na czymś 

innym. Rezygnuję z przewidzianego tematu zajęć. Odkładam go na inny dzień, 

a dziś wykorzystuję skupioną uwagę dzieci na tym, co właśnie je zainteresowało. 

Na dobry klimat w grupie, a co za tym idzie na dyscyplinę mają wpływ wspólnie tworzone 

tradycje. W naszej grupie należą do nich: obchodzenie urodzin dzieci, andrzejki, wigilia, 

jasełka, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, powitanie wiosny, wielkanocne spotkanie, 

Dzień Ziemi, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, festyn rodzinny, uroczyste 

zakończenie roku. Każda z tych tradycji ma swoje rytuały. Na przykład jasełka – dzieci 

przygotowują program artystyczny, pieką pierniczki, zapraszają rodziców, 

z którymi po występach i poczęstunku śpiewają wspólnie kolędy.  

Bardzo ważną sprawą wpływającą na funkcjonowanie grupy jest współpraca z rodzicami. 

W przedszkolu mamy różne jej formy. Ja organizuję zebrania z rodzicami, na które czasami 



zapraszam panie z poradni psychologiczno pedagogicznej. Zapraszam na zajęcia otwarte, 

na których to rodzice mogą poznać sposoby pracy z dzieckiem, poobserwować swoją 

pociechę w grupie, a niekiedy wspólnie z dzieckiem uczestniczyć w zabawach. Z rodzicami 

spotykamy się również na różnego rodzaju uroczystościach typu: andrzejki, Dzień Mamy, 

jasełka. Formą cieszącą się dużym zainteresowaniem rodziców są popołudniowe spotkania, 

podczas których rodzice wspólnie z dziećmi podejmują różne formy aktywności. 

Ważnym elementem współpracy są kontakty indywidualne. Są to spotkania z poszczególnymi 

rodzicami, które odbywają się we wspólnie ustalonym na początku roku terminie 

np. pierwszy poniedziałek każdego miesiąca lub na bieżąco według zaistniałych potrzeb, 

zarówno z inicjatywy nauczyciela jak i rodziców. Chętnych rodziców zapraszam do dzielenia 

się z dziećmi swoją wiedzą zawodową (np. pielęgniarka, policjant, fryzjerka, itp.) 

lub zainteresowaniami (np. zbieranie znaczków, fotografowanie, itp.).  

 W tym roku szkolnym jestem wychowawcą 6 latków. Grupę tę prowadzę już czwarty 

rok. Opisany przeze mnie plan dyscypliny sprawdził się w przypadku tej grupy. 

Bardzo żałuję, że dzieci te po wakacjach pójdą już do szkoły. Mam nadzieję, że w czasie 

swojego pobytu w przedszkolu zgromadziły wiele pozytywnych doświadczeń i że jest to 

również moją zasługą. 
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