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żłobek, do którego uczęszczają Wasze dzieci, uczestniczy w inicjatywie „Brylujące
trzylatki” – programie poprawy jakości usług świadczonych w żłobkach poprzez
systematyczną pracę personelu nad relacjami dorosłych z dziećmi. Projekt ów dąży do
tego, by personel jeszcze skuteczniej wspierał rozwój dzieci w czasie, jaki te spędzają za
dnia w żłobku.  
 
Ważna rola rodziców 
Żłobek jest dla dziecka ważnym miejscem – zdajemy sobie jednak sprawę, że
najważniejszymi osobami w życiu dzieci jesteście Wy. Nie zapominamy, że rodzina – a
zwłaszcza rodzice – to pierwsi i najważniejsi opiekunowie i „nauczyciele” przez całe życie
dziecka. Człowiek rodzi się z naturalną ciekawością świata. Dzieci są aktywne i chętnie
eksplorują swoje otoczenie, w każdej chwili gotowe odkryć i przyswoić sobie coś nowego
razem z Tobą. Rozwój Twojego dziecka odbywa się głównie w relacji oraz interakcji z
Tobą. Dzieci rozwijają się nieustannie – poprzez zabawę, eksplorowanie otoczenia,
czynne zaangażowanie i używanie swoich zmysłów. Warunkiem wstępnym pomyślnego
rozwoju dziecka jest dorastanie w sferze bezpieczeństwa, gdzie czują się niezagrożone i
otacza je troska. Pierwsze trzy lata życia dziecka są szczególnie ważne. Na tym
wczesnym etapie mózg rozwija się w bardzo dużym tempie. Każdej minuty, w mózgu
dziecka powstają tysiące nowych połączeń nerwowych. To, czego dziecko doświadcza u
Twojego boku w owych pierwszych, najważniejszych latach, stanowi fundament całego
jego dalszego uczenia się i rozwoju.  
 
Program „Brylujące trzylatki” ma na celu dopilnowanie przede wszystkim jakościowego
rozwoju w żłobku. Mając przy tym na uwadze fakt, że to właśnie Ty masz tak wielkie
znaczenie w oczach swojego dziecka, przygotowaliśmy serię siedmiu broszur, w których
omawiamy poglądowo rozwój Twojego dziecka oraz podsuwamy sposoby, jakimi możesz
– jako rodzic – pomagać swojemu dziecku sprawnie się rozwijać i uczyć.  Broszury te
pomyślano jako materiał pomocniczy, dający głębszy wgląd w świat Twojego dziecka i
tym samym ułatwiający Ci spostrzeganie zarówno siebie, jak i świata jego oczami. Nie są
to wszakże ustalone i bezwzględnie obowiązujące wytyczne. Zachęcamy Cię do
zapoznania się z treścią broszur – i odwoływania się do niej na co dzień. Twoje dziecko
na tym skorzysta! Ponadto, zalecamy Ci rozmowę o treści broszur z personelem żłobka –
to pozwoli Wam wspierać rozwój dziecka wspólnie.  
 

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE,
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W broszurach z numerami od 2 do 7 znajdziesz opisy różnych pól rozwoju
dziecka. W odniesieniu do każdego pola rozwoju, zamieszczony jest w nich tekst i
przedstawione są sugestie, w dwóch kolumnach: „Jak może zachowywać się
dziecko…”  to przykładowe informacje o tym, czego dzieci w przedziałach
wiekowych 9–18 miesięcy i 16–36 m-cy właśnie się uczą, kim się stają, jak
postępują i z czego zdają sobie sprawę; „Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem"  to przykładowe informacje o tym, jakimi sposobami możesz
pomagać swojemu dziecku sprawnie się rozwijać i uczyć. Niektóre z
przytaczanych sytuacji pewnie są już Tobie znane – i prawdopodobnie wcielasz
już w życie niektóre spośród proponowanych sposobów postępowania. Ale być
może jest jeszcze coś, o czym wcześniej nie pomyślałeś/-łaś? Umiejętność, o
którą nie podejrzewałeś/-łaś swojego dziecka – albo nowy, przemawiający do
Ciebie sposób na wspólny czas z dzieckiem? 
 
Przyjęte przedziały wiekowe nie są ścisłe: niektóre czynności wymieniane w
odniesieniu do dzieci w wieku od 16 do 36 miesięcy, z jednej strony, leżą w
zasięgu wielu młodszych; z drugiej, wiele spośród kwestii omawianych w
odniesieniu do dzieci w wieku od 9 do 18 miesięcy dotyczy także starszych.
Zawarte w broszurach opisy i sugestie można potraktować jako punkt wyjścia do
przemyśleń i rozmów o tym, jak najskuteczniej wspierać swoje dziecko w różnych
sytuacjach na co dzień – nie są to ustalone i bezwzględnie obowiązujące
wytyczne.  
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TREŚĆ W BROSZURACH



Broszura nr 1: Rodzicielstwo - Jesteś najważniejszą osobą w życiu swojego
dziecka!

Przegląd aspektów interakcji, nad którymi żłobek będzie pracował 
Przegląd treści broszur o numerach od 2 do 7  
Kilka uwag dotyczących zmiany trybu życia dziecka z domowego na żłobkowy 
Pytania na temat mojego dziecka – „Z czego zdaję sobie już sprawę?” 
Przegląd różnic w przebiegu rozwoju dzieci 
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Broszura nr 2: Twoje dziecko jako część rodziny – „Tutaj czuję się
bezpiecznie.” 
• Poczucie bezpieczeństwa w znanym otoczeniu 
• Autopercepcja – „Kim jestem?” 
• Umiejętności – „Chcę to zrobićsam(a)!” 
• Wyrażanie i rozumienie emocji – „Nie zostawiaj mnie samego/samej z moimi
odczuciami!” 
• Uczenie się – „Jestem ciekaw(a) świata!” 

Broszura nr 3: Budowanie relacji – „Lubię przebywać z innymi.” 
• Przebywanie z dorosłymi (interakcje z dorosłymi) 
• Przebywanie z rówieśnikami (interakcje z innymi dziećmi) 
• Jestem towarzyski/-ka! (socjalizacja) 
• Kiedy mam problem, potrzebna jest mi Twoja pomoc! (rozwiązywanie
problemów i konfliktów) 

Broszura nr 4: Ciało, zmysły i ruch – „Popatrz jak tańczę!” 
• Motoryka – „Podnoszę się, stoję, raczkuję, chodzę, skaczę i biegam!” 
• Zręczność – „Posługuję się dłońmi i palcami!” 
• „Używam swoich zmysłów!” 

Broszura nr 5: Życie w zdrowiu – „Dbaj o moje zdrowie w bezpiecznym
otoczeniu.” 
• Zdrowie, pielęgnacja i higiena 
• Żywność i posiłki 
• Bezpieczeństwo 

Broszura nr 6: Komunikacja, język i tekst – „Rozmawiaj ze mną i
śpiewaj, czytaj mi oraz mnie słuchaj!” 
• Rozwój językowy – „Rozmawiaj ze mną i słuchaj mnie.” 
• „Czytaj mi na głos, i pozwalaj się włączać.” 
• Pisanie i rysowanie – „Bazgrolę sobie!” 

Broszura nr 7: Uczenie się – „To Ty uczysz mnie świata.” 
• Wiedza – „Wyjaśniaj mi wzajemne zależności dokoła.” 
• Liczby, miejsca i kształty – „Piłka jest okrągła!” 
• Przyroda, zwierzęta i nauka – „Lubię wychodzić z domu i poznawać otoczenie!” 
• Kreatywność – „Drzemie we mnie wszechstronny artysta!”  



 
Na przestrzeni roku żłobkowego, personel pracuje nad ośmioma aspektami interakcji
„Brylujących trzylatków”, związanymi po stronie dzieci z ich samopoczuciem,
rozwojem i uczeniem się. Postępy w poszczególnych aspektach możesz śledzić z
miesiąca na miesiąc w serwisie internetowym żłobka, jak też rozmawiając z
personelem.  
 
Oto 8 aspektów interakcji, w których personel podlega ocenie i nad którymi
każdego dnia pracuje: 
 
1 przyjazna atmosfera  
Personel i dzieci mają dobre relacje, wykazują wzajemne zainteresowanie i chętnie
spędzają czas razem. 
 
2 zła atmosfera  
Sytuacje, w których między dorosłymi a dziećmi oraz pomiędzy dziećmi dochodzi do
wyrażania negatywnych emocji, takich jak złość, rozdrażnienie czy frustracja. 
 
3 wrażliwość personelu  
Personel jest uważny i troskliwy, rozpoznaje odczucia i potrzeby dzieci. Dzieci
spotykają przy tym pozytywne reakcje ze strony dorosłych (takie jak pocieszenie w
potrzebie czy wsparcie w eksplorowaniu otoczenia i nauce). 
 
4 przyjmowanie perspektywy dziecka 
Personel ma na uwadze zainteresowania, pobudki i punkty widzenia dzieci
(częstokroć wyrażane mową ciała), a przy tym buduje w dzieciach niezależność i
poczucie odpowiedzialności. 
 
5 wsparcie samokontroli  
Dzieci otrzymują wsparcie potrzebne im do tego, żeby panowały nad swoimi
emocjami i zachowaniem, i dzięki temu współpracowały z dorosłymi oraz innymi
dziećmi (na przykład pocieszenie wobec strachu bądź zmartwienia, lub pouczenie o
tym, co jest lepsze od użycia siły). 
 

JAKOŚĆ W ŻŁOBKU 
– 8 WAŻNYCH ASPEKTÓW INTERAKCJI 
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6 wspomaganie nauki  
Wspomaganie aktywności, zwyczajów i zabaw, które zachęcają dzieci do
eksplorowania otoczenia i uczenia się. Dorośli podążają za dzieckiem, które akurat
eksploruje otoczenie, pokazując i tłumacząc mu rzeczy i świat, rozmawiając z nim, a
także zachęcając je do niezaprzestawania eksploracji.  
 
7 jakość reakcji  
Dzieci spotykają ze strony dorosłych takie reakcje, które skutecznie wspierają
uczenie się oraz rozumienie tego, co dorośli mówią i robią (jakie konsekwencje ma
to, co mówią i robią dzieci). Na interakcję składa się szereg obustronnych wymian, i
cechuje ją aktywność dziecka.  
 
8 rozwój językowy  
Dorośli i dzieci dużo rozmawiają, a przy tym dzieciom pomaga się posługiwać
językiem poprawnie. Personel ubiera w słowa to, co się w danej chwili dzieje, i
zachęca dziecko do mówienia (mimo że nie zna ono jeszcze wielu słów).  
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Zmiany są nieodłączną częścią życia. Adaptowanie się do nowych środowisk i ludzi
to ważna umiejętność na całe życie, której dziecko musi się nauczyć. Pierwsze
ważne dla dziecka przenosiny następują często między własnym domem a
krewnymi, bądź między domem a żłobkiem. 
 
Zmiana trybu z domowego na żłobkowy 
Absolutnie niezbędna jest dobra komunikacja między rodzicami a żłobkiem. To
ważne, żeby żłobek znał zwyczaje, tradycje i język rodziny oraz wiedział, co dziecko
lubi robić z rodzicami i ewentualnym rodzeństwem. 
 
Dopiero posiadając taką wiedzę, personel żłobka jest w stanie – we współpracy z
Tobą – dopilnować, żeby doświadczeniem dziecka była najlepsza możliwa
komunikacja między domem a żłobkiem. 
Przykładowo, dotyczyć to może godzin, w jakich dziecko ma w zwyczaju drzemać
lub zasypiać. 
 
Powinieneś/Powinnaś mówić do swojego dziecka o żłobku i o występujących tam
zwyczajach. Mów między innymi o dorosłych, których dziecko pozna, i o dzieciach,
które są w jednej sekcji z Twoim dzieckiem. 
 
Dla małych dzieci ważna jest też dobra komunikacja w zakresie powodowanych i
napotykanych sytuacji. Sprawny przepływ informacji między Tobą a dorosłymi ze
żłobka jest ważny również z tego względu, że język werbalny dziecka jest
ograniczony. 
 
Przyprowadzając dziecko do żłobka, wspominaj o tym, czy tego samego ranka bądź
minionej nocy wydarzyło się coś szczególnego – wówczas personel żłobka się do
tego odniesie, albo przynajmniej weźmie to pod uwagę. 
 
Gdyby dany poranek był dla dziecka trudny, na przykład wyjątkowo męczący, to
personel powinien o tym wiedzieć – dołoży się wtedy wszelkich starań, żeby dzień w
żłobku był dla dziecka możliwie jak najlepszy. 
Równie ważna jest wiedza o tym, czy dziecko zajmowało się czymś, co bardzo lubi,
czy ma w perspektywie coś, czego nie może się doczekać, itp. 
 
Odbierając syna lub córkę, dowiaduj się, co dziecko robiło w ciągu dnia w żłobku –
możesz z nim potem porozmawiać na ten temat w domu, a ponadto lepiej
zrozumiesz różne popołudniowe reakcje dziecka. 
 
 

WCZESNE PRZENOSINY
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„Z CZEGO ZDAJĘ SOBIE JUŻ SPRAWĘ?” 
 

1. Czym Twoje dziecko lubi się zajmować? 
2. Jak Twoje dziecko zachowuje się w obliczu spróbowania czegoś nowego?  
3. Jakie zachowanie Twojego dziecka w ostatnim czasie Cię zaskoczyło? 
4. Jak Twoje dziecko reaguje na nowe sytuacje i wyzwania? 
5. Z kim Twoje dziecko lubi przebywać? Co w tym towarzystwie zazwyczaj robi? 
6. Do kogo Twoje dziecko zwraca się, kiedy potrzebuje pociechy? 

Oto pięć kwestii, które możesz przemyśleć sam(a) bądź omówić z
małżonkiem/partnerem, personelem żłobka lub innymi osobami, które uważasz za
ważne dla Twojego dziecka. 
 

PYTANIA NA TEMAT MOJEGO DZIECKA 
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Nie wie, do czego służą zwykłe
przedmioty, takie jak łyżka, widelec,
telefon czy szczoteczka. 
Nie naśladuje i nie powtarza słów i
czynności. 
Nie wykonuje prostych instrukcji. 
Nie konstruuje dwuwyrazowych
wypowiedzi (np. pić mleko czy ja idę). 
Chodzi niepewnie. 
Traci wcześniej nabyte umiejętności
(zachodzą zmiany). 

Twoje dziecko w wieku 2 lat                    Twoje dziecko w wieku 3 lat 

Twoje dziecko w wieku 3 lat 
Często się przewraca lub ma trudności
z wchodzeniem i schodzeniem po
schodach. 
Nie rozumie prostych zabawek, takich
jak łatwe puzzle, przyciski, klocki
dopasowywane do otworów, różnej
wielkości miseczki wpasowujące się w
siebie itp.
Nie wykonuje prostych instrukcji. 
Nie mówi pełnymi zdaniami. 
Nie nawiązuje kontaktu wzrokowego,
kiedy poświęcasz mu uwagę.
Nie bawi się w udawanie lub
odgrywanie ról. 
Odmawia zabawy zabawkami lub
spędzania czasu z innymi dziećmi. 
Traci wcześniej nabyte umiejętności
(zachodzą zmiany). 

RÓŻNICE W ROZWOJU 
Każde dziecko rośnie, uczy się i rozwija we własnym tempie. Niemniej jednak,
ważne jest obserwowanie rozwoju dziecka. Następującymi obserwacjami
powinieneś/powinnaś dzielić się z innymi: 

Nie raczkuje. 
Nie stoi bez pomocy. 
Nie szuka przedmiotów, które przed
nim ukrywasz. 
Nie pokazuje palcem. 
Nie uczy się gestów, takich jak
machanie czy kiwanie głową. 
Nie wymawia prostych słów, takich
jak mama i tata, itp. 
Straciło wcześniej nabyte
umiejętności (zaszły zmiany). 

Twoje dziecko w wieku 12 miesięcy  

Nie pokazuje rzeczy innym. 
Nie chodzi. 
Nie wie, do czego służą znane mu
przedmioty, takie jak np. łyżka. 
Nie naśladuje zachowań ani słów
innych osób. 
Nie uczy się nowych słów. 
Nie potrafi wymówić przynajmniej 6
słów. 
Nie zwraca uwagi lub nie reaguje na
to, kiedy jego opiekun(ka) od niego
odchodzi lub do niego wraca. 
Straciło wcześniej nabyte umiejętności
(zaszły zmiany). 

 Twoje dziecko w wieku 18 miesięcy 
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Jeśli niepokoi Cię coś w związku z rozwojem Twojego dziecka,
porozmawiaj o tym z personelem żłobka lub kliniki
pediatrycznej albo ze swoim lekarzem. W razie potrzeby, umów
wizytę lekarską dla swojego dziecka, na możliwie jak najbliższy
termin. 

UWAGA: Małemu dziecku nie wolno kazać czekać.  
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PRZEGLĄD ASPEKTÓW INTERAKCJI, NAD KTÓRYMI ŻŁOBEK 
BĘDZIE PRACOWAŁ 
 
PRZEGLĄD TREŚCI BROSZUR O NUMERACH OD 2 DO 7 
 
KILKA UWAG DOTYCZĄCYCH ZMIANY TRYBU ŻYCIA DZIECKA Z 
DOMOWEGO NA ŻŁOBKOWY 
 
PYTANIA NA TEMAT MOJEGO DZIECKA – „Z CZEGO ZDAJĘ SOBIE 
JUŻ SPRAWĘ?” 
 
PRZEGLĄD RÓŻNIC W PRZEBIEGU ROZWOJU DZIECI 



„TUTAJ CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE”
TWOJE DZIECKO JAKO CZĘŚĆ RODZINY  
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Zabezpiecz przed 3
Spis treści

Poczucie bezpieczeństwa w znanym otoczeniu
Autopercepcja – „Kim jestem?”
Umiejętności – „Chcę to zrobićsam(a)!” 
Wyrażanie i rozumienie emocji – „Nie zostawiaj mnie
samego/samej z moimi odczuciami!” 
Uczenie się – „Jestem ciekaw(a) świata!” 

1

W tej broszurze znajdziesz tekst i sugestie dotyczące Twojego dziecka jako części
rodziny, jego spostrzegania siebie, umiejętności, wyrażania emocji, zachowania i
uczenia się. Informacje przedstawiono w dwóch kolumnach: „Jak może
zachowywać się dziecko…”  to przykładowe informacje o tym, czego dzieci w
przedziałach wiekowych 9–18 miesięcy i 16–36 m-cy właśnie się uczą, kim się
stają, jak postępują i z czego zdają sobie sprawę; „Co możesz wypróbować razem
ze swoim dzieckiem"  to przykładowe informacje o tym, jakimi sposobami możesz
pomagać swojemu dziecku sprawnie się rozwijać i uczyć. Niektóre z przytaczanych
sytuacji pewnie są już Tobie znane – i prawdopodobnie wcielasz już w życie
niektóre spośród proponowanych sposobów postępowania. Ale być może jest
jeszcze coś, o czym wcześniej nie pomyślałeś/-łaś? Umiejętność, o którą nie
podejrzewałeś/-łaś swojego dziecka – albo nowy, przemawiający do Ciebie sposób
na wspólny czas z dzieckiem?  
 
Pamiętaj, że przyjęte przedziały wiekowe nie są ścisłe: niektóre czynności
wymieniane w odniesieniu do dzieci w wieku od 16 do 36 miesięcy, z jednej strony,
leżą w zasięgu wielu młodszych; z drugiej, wiele spośród kwestii omawianych w
odniesieniu do dzieci w wieku od 9 do 18 miesięcy dotyczy także starszych.  
Zawarte w tej broszurze opisy i sugestie możesz potraktować jako punkt wyjścia do
przemyśleń i rozmów o tym, jak najskuteczniej wspierać swoje dziecko w różnych
sytuacjach na co dzień – nie są to ustalone i bezwzględnie obowiązujące wytyczne. 
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POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA W ZNANYM OTOCZENIU 

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 9 do 18 miesięcy             
     

Co możesz wypróbować razem ze 
swoim dzieckiem

Co możesz wypróbować razem ze 
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 16 do 36 miesięcy

„Odpowiada”, kiedy ktoś wypowiada imię
dziecka. 
Szuka pociechy i bliskości ze strony
rodziców oraz innych znanych mu
dorosłych, kiedy potrzebuje pomocy lub
doświadcza silnych emocji. 
Wykazuje rezerwę, lęk i niepokój wobec
obcych oraz w nowych dla niego
sytuacjach. 
Poświęca czas na poznanie nowych ludzi
i nowego otoczenia. 

Okazuj dziecku fizyczną bliskość: trzymaj je,
obejmuj, przytulaj, mów do niego i baw się z nim.  
Śmiej się i dobrze się baw ze swoim dzieckiem. 
Szybko reaguj, kiedy dziecko pragnie kontaktu,
uwagi, pomocy.o Jeśli w danej chwili nie masz
czasu na to, żeby spełnić żądanie dziecka,
pomimo tego powinieneś/powinnaś mu
odpowiedzieć, wykazując zrozumienie jego
potrzeby. 
Pocieszaj dziecko i pomagaj mu się uspokoić,
kiedy jest zmartwione, przestraszone lub
sfrustrowane – spokojnym głosem, obejmując je,
ubierając jego odczucia w słowa. 
Przygotowuj dziecko na przenosiny i rozłąki – na
przykład tłumacz mu, co się zaraz wydarzy, a
także wypracuj szybkie pożegnanie na okazje,
kiedy musisz się od niego oddalić. 
Lepiej poznaj innych dorosłych, którzy są dla
dziecka ważni, i pokaż dziecku, że sprawnie z nimi
współpracujesz. 

Ma bliskie relacje z troskliwymi osobami spoza
rodziny (np. z dorosłymi ze żłobka, bądź z
członkami dalszej rodziny). 
Wyraźnie daje do zrozumienia, że woli spędzać
czas z tymi dorosłymi i rówieśnikami, których
zna. 
Czuje się bezpiecznie i komfortowo w
różnorodnych okolicznościach i w różnym
otoczeniu, o ile tylko znajduje się w
towarzystwie znanego mu dorosłego. 
Zna role członków rodziny: mamy, taty,
rodzeństwa, dziadków itd. 
Chętnie uczestniczy razem z Tobą w pracach
domowych, takich jak gotowanie, sprzątanie,
zmywanie itp. Twoje dziecko lubi angażować
się w to, co sam(a) robisz! 

Dawaj dziecku czas na poznawanie nowych
miejsc i nowych ludzi. 
Nie odgradzaj dziecka od swoich elegantszych
ubrań – niech bawi się w odgrywanie ról innych
członków rodziny. 
Oglądaj razem z dzieckiem rodzinne zdjęcia,
opowiadając mu o różnych osobach i ich rolach. 
Pozwalaj dziecku uczestniczyć w pracach
domowych; opisuj wykonywane czynności. 
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AUTOPERCEPCJA

Wie, czym lubi się zajmować. 
Pokazuje palcem to, czego pragnie lub co
wzbudza jego zainteresowanie. 
Samo wybiera zabawki do zabawy i książki do
przeglądania. 
Próbuje być samodzielne; cieszy się, kiedy z
powodzeniem wykonuje proste zadania. 
Protestuje, kiedy nie chce czegoś robić. 

Dbaj o intensywny kontakt wzrokowy. 
Mówiąc do dziecka, posługuj się jego imieniem
– zwłaszcza kiedy atmosfera jest dobra. 
Opowiadaj dziecku o różnych częściach jego
ciała i tym, do czego służą; na przykład:
zębami żujemy, oczami widzimy, itd. Śpiewaj
piosenki o tym, jak funkcjonuje ludzki
organizm; układaj wierszyki i piosenki. 
Dawaj dziecku różne przedmioty, żeby uczyło
się nimi posługiwać – np. łyżkę. 
Miej na uwadze fakt, iż odejście od
przyzwyczajeń, nadmierne zmęczenie lub
choroba dziecka może sprawiać, że będzie ono
krnąbrniejsze i mniej chętne do współpracy.
Niektóre dzieci w takich sytuacjach wycofują
się i cichną – wówczas musisz okazać dziecku
zrozumienie jego stanu lub samopoczucia. 

Rozpoznaje siebie w lustrze i skupia się na
swoim odbiciu, a także na swoich
fotograficznych wizerunkach. 
Daje do zrozumienia, że zdaje sobie sprawę
z bycia obserwowanym – na przykład przez
powtarzanie wykonywanej czynności. 
Z dumą pokazuje coś ukończonego – na
przykład rysunek lub wieżę z klocków. 

Słuchaj swojego dziecka: okazuj
zainteresowanie, odpowiadaj na pytania i
wysuwaj sugestie. 
Dopinguj dziecko w podejmowanych przez nie
próbach zrobienia czegoś nowego, opisując
przy tym jego działania. 
Opowiadaj o tym, co robisz razem z dzieckiem,
jak i o tym, czym dziecko zajmowało się razem
z innymi dziećmi w żłobku. Dostosowuj narrację
do wieku dziecka, i nie spiesz się w opowieści,
tak żeby dziecko nadążało i mogło się włączać. 
Udzielaj dziecku odpowiedniej pomocy, kiedy jej
potrzebuje, tak żeby w końcu zdołało wykonać
daną czynność samodzielnie. 

 „KIM JESTEM?” 

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 9 do 18 miesięcy             
     

Co możesz wypróbować razem ze 
swoim dzieckiem

Co możesz wypróbować razem ze 
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 16 do 36 miesięcy
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UMIEJĘTNOŚCI  

Sprawdza Twoje reakcje w nieznanych mu
sytuacjach oraz próbując czegoś nowego –
żeby przekonać się, czy sytuacja jest
bezpieczna. 
Testuje Twoją reakcję, na przykład dotykając
czegoś, o czym wie, że jest zabronione, i
spoglądając na Ciebie. 
Nieznacznie oddala się od Ciebie, żeby
eksplorować otoczenie. 
Skupia swoją uwagę na zabawce lub innym
przedmiocie, na który spoglądasz lub o którym
mówisz. 
Kiedy coś Cię rozprasza i przestajesz na nie
spoglądać, usiłuje zwrócić Twoją uwagę z
powrotem na siebie. 
Przestrzega pewnych reguł i wypracowuje
pewne zwyczaje (rutyny) – te pomagają
dziecku zdobywać umiejętności, dając
pewność i poczucie kontroli. 
Wykonuje proste instrukcje. 

Zapewniaj dziecku bezpieczne i interesujące
otoczenie do eksploracji – zarówno w środku,
jak i na zewnątrz. 
Bądź blisko i wykazuj zainteresowanie tym, co
wzbudza zainteresowanie dziecka; dziecko
próbuje nowych sytuacji oraz czynności
śmielej, kiedy jesteś w pobliżu. 
Pielęgnuj zwyczaje dotyczące codziennych
zdarzeń, takich jak posiłki czy pora snu, i
opowiadaj o nich. Stwarzaj dziecku stopniowo
coraz większe pole do samodzielności (np. w
zakresie spożywania posiłków, ubierania się,
itp.). 
Udzielaj dziecku prostych instrukcji w zakresie
tego, co mogłoby zrobić samo (np. chciałabym,
żebyś odłożył klocki do pudełka), dając mu
przy tym CZAS na ich wykonanie.  

Ma trudności z ćwiczeniem i uczeniem się
nowych umiejętności, kiedy zwyczaje ulegają
zmianie lub znajduje się w nowym dla siebie
otoczeniu. 
Ćwiczy samodzielność. 
Przestaje coś robić lub rozmyślnie unika
zrobienia czegoś, o co prosi je dorosły. 
Robi coś, o czego nierobienie je poproszono. 
Coraz lepiej zapamiętuje przeszłe zdarzenia i
coraz chętniej o nich opowiada, wspominając
przy tym o swoich odczuciach (smutek,
radość, złość, strach). 

Kiedy tylko to możliwe, dawaj dziecku wybór
stosowny do jego wieku i sytuacji; na
przykład: Wolałbyś pobawić się
samochodzikiem czy klockami?, Wolałabyś
jabłko czy gruszkę?.  
Wyznaczaj proste granice i ustanawiaj proste
reguły; protesty Twojego dziecka to coś
normalnego, i są ważnym elementem
rozwoju. 
Zwracaj uwagę i podkreślaj to, kiedy dziecko
robi coś dobrego bądź korzystnego albo
podejmuje taką próbę (np. Dziękuję, że
odłożyłaś swoje buty., Zauważyłem, że
czekałaś na swoją kolej – to miłe.).Unikaj
uogólnionych pochwał, pokroju Jesteś taki
dobry!. 

- „CHCĘ TO ZROBIĆSAM(A)!” 

Co możesz wypróbować razem ze 
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 16 do 36 miesięcy

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 9 do 18 miesięcy             
     

Co możesz wypróbować razem ze 
swoim dzieckiem
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WYRAŻANIE I ROZUMIENIE EMOCJI  

Komunikuje uczucia i odczucia. 
Zaczyna rozumieć, że inni mają opinie i
odczucia różne od jego własnych. 
Wykazuje empatię względem innych dzieci
oraz dorosłych – na przykład pociesza,
dostrzegłszy smutek (przykro mi, będzie
dobrze). 
Małe dzieci łatwo dają się przytłoczyć silnym
emocjom, w związku z czym potrzebują
pomocy, żeby się uspokoić i zrozumieć swoje
odczucia. 
Wyraża i reaguje na szereg różnych emocji
(radość, ciekawość, przykrość, złość, strach,
smutek). 

Dziel z dzieckiem jego pozytywne odczucia i
ubieraj je w słowa (np. Tak się cieszę, że Ci się
podoba!). -  Podzielaj radość dziecka z tego, co
je spotyka, i dobrze się przy tym baw! 
Pocieszaj dziecko, kiedy tego potrzebuje. Małym
dzieciom niezbędna jest fizyczna bliskość. Noś i
obejmuj dziecko w troskliwy, spokojny sposób.
Mów do niego cicho. 
Pozwalaj dziecku także na wyrażanie
negatywnych emocji (złość, zmartwienie,
frustracja, przerażenie) – reaguj na to bliskością i
uspokajającymi słowami, wypowiadanymi
spokojnym głosem. 
Pomagaj dziecku się uspokoić, posługując się
jego ulubioną zabawką, smoczkiem itp., i
„rozmawiając” z nim. 

Odczuwa różnorodne emocje. Dzieci mogą
okazywać emocje w różny sposób: niektóre
wyrażają je dobitnie, podczas gdy ekspresja
innych jest niewyraźna, potencjalnie trudna
do wyczucia i zrozumienia. 
Nazywa po swojemu szereg swoich odczuć i
znanych im osób oraz zwierząt –np. kotek
smutny, ja boję, mama wesoło. 
Wyrażają silne odczucia poprzez histerię
bądź głośny protest, co często nazywa się
„nieposłuszeństwem”. Nieposłuszeństwo jest
w tym wieku czymś w zasadzie normalnym –
to sposób dziecka na badanie granic
niezależności. 

Pokazuj dziecku zdrowe sposoby na wyrażanie
emocji – swoim własnym postępowaniem i
zachowaniem. 
Ubieraj w słowa odczucia dziecka oraz to, co
dzieje się w jego wnętrzu – tym sposobem
dziecko nauczy się słów oznaczających różne
uczucia i stany emocjonalne.      Chyba się
trochę przestraszyłeś.; Rozumiem, że się
zdenerwowałaś, że musieliśmy przestać się
bawić, ale przyszła pora na kolację.; Zmartwiłeś
się, bo upadłeś i zrobiłeś sobie krzywdę. 
Staraj się „spoglądać wstecz” na zachowanie
dziecka i rozumieć odczucia, jakich ono
doznaje. 

– „NIE ZOSTAWIAJ MNIE SAMEGO/SAMEJ Z MOIMI 
ODCZUCIAMI!” 

Co możesz wypróbować razem ze 
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 16 do 36 miesięcy

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 9 do 18 miesięcy             
     

Co możesz wypróbować razem ze 
swoim dzieckiem
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Potrzebują wsparcia osoby dorosłej, żeby
się uspokoić i poradzić sobie z silnymi
emocjami. 
Poprzez zabawę – na przykład przy
odgrywaniu ról czy słuchaniu czytania –
ćwiczą rozumienie różnych emocji,
zarówno u siebie, jak i u innych.

Dzieciom nie wolno zabraniać się złościć
– ale też muszą się one uczyć
odpowiednio wyrażać swoją złość. Kiedy
dziecko okazuje złość w sposób
niedopuszczalny – np. bijąc, kopiąc,
krzywdząc innych – upominaj je w pewny
siebie, jasny i przyjazny sposób. Pamiętaj:
dzieci uczą się wyrażać złość również
obserwując Ciebie, kiedy jesteś
rozzłoszczony/-na – dlatego bądź dobrym
wzorem. 
Aranżuj odgrywanie ról, i bierz w tym
udział. 

Adobe stock.com
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UCZENIE SIĘ  

Wykazuje ciekawość i chęć nauki. 
Do eksplorowania otoczenia używa
wszystkich swoich zmysłów. 
Uczy się poprzez zabawę i przebywanie z
innymi. 
Używa zabawek i przedmiotów kreatywnie –
np. odwraca wiaderko do góry dnem, żeby
zrobić z niego dół wieży. 
Czynnie uczestniczy w zabawach z
opiekunem polegających na powtarzaniu,
takich jak „a kuku!” – bawi się na zmianę, i
czeka na swoją kolej. 
Eksperymentuje, żeby się przekonywać, czy
różne działania przynoszą te same skutki
czy efekty – np. potrząsa misiem albo
przytulanką, chcąc sprawdzić, czy to wyda
taki sam odgłos jak grzechotka. 
Wykorzystuje coś, czego się nauczyło, na
czymś nowym – albo w nowy sposób: np.
najpierw wydaje dźwięki uderzając w
bębenek, a potem bębni w wiaderko. 
Powtarza pewną prostą czynność, aż jej się
powiedzie: np. usiłuje dopasowywać do
siebie puzzle, albo bawi się skrzynką do
sortowania. 
Przez pewien czas koncentruje się na jednej
czynności. 
Zaczyna zapamiętywać informacje (np.
gdzie jest chowana pewna zabawka) i
zauważa proste zmiany (np. podąża za
ruchem chowanej przed nim zabawki czy
innego przedmiotu). 
Zaczyna zapamiętywać informacje (np.
gdzie jest chowana pewna zabawka) i
zauważa proste zmiany (np. podąża za
ruchem chowanej przed nim zabawki czy
innego przedmiotu). 

Dawaj dziecku do zabawy różnego rodzaju
interesujące zabawki i przedmioty. 
Baw się z dzieckiem każdego dnia,
stymulując jego ciekawość i motywując
wysiłki. 
Chwal dokonania i osiągnięcia dziecka
entuzjastycznym tonem (Widzisz, udało się,
ustawiłeś klocki jeden na drugim!). 
Dawaj dziecku czas na wypróbowywanie
różnych aktywności czy zabawek, jak też
na opanowywanie wykonywania ich czy
posługiwania się nimi. Pozwalaj dziecku na
podjęcie szeregu prób, zanim sam(a) z
siebie mu pomożesz – ale też pomagaj
szybko, kiedy dziecko sygnalizuje taką
potrzebę. 
Obserwuj postępy dziecka, i dopinguj je. 
Pomagaj za każdym razem na tyle, żeby
posunęło się o krok naprzód – ale nie
przejmuj kontroli całkowicie. 
W prosty sposób opisuj i wyjaśniaj dziecku
codzienne czynności, które wykonujecie
wspólnie – np. Mleko, pyszne! Dają je nam
krowy. czy A teraz zdejmujemy skarpetkę.
Jakiego jest koloru? Jest czerwona!. 
Oglądajcie razem książki, i opowiadaj przy
tym dziecku historyjki – wielokrotnie te
same, jako że powtarzanie sprzyja uczeniu
się. 
Baw się ze swoim dzieckiem w
„chowanego”. 

– „JESTEM CIEKAW(A) ŚWIATA!” 

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 9 do 18 miesięcy             
     

Co możesz wypróbować razem ze 
swoim dzieckiem
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Odpowiadaj na pytania dziecka, nawet jeśli
zadaje ono to samo pytanie na okrągło. 
Zadawaj dziecku pytania na temat jego
zabawy, aktywności i eksploracji – ale nie
zakłócaj przy tym jego uwagi 
Na bieżąco opisuj aktywność, której dziecko
się oddaje. 
Czytaj dziecku jego ulubioną książeczkę
wielokrotnie, nawet jeśli zaczyna Cię to już
męczyć – dziecko uczy się przez
powtarzanie, i za każdym razem dostrzega
lub rozumie coś nowego. 
Dawaj dziecku dość czasu na to, żeby
zaangażowało się w nowo podjętą
aktywność. Wykazuj zainteresowanie,
komentuj i udzielaj podstawowej pomocy – to
sprzyja budowaniu w dziecku wytrwałości. 
Nie musisz czynnie uczestniczyć w jego
zabawie, dopóki Cię do niej nie zaprosi –
sam fakt Twojej obecności i dostępności
sprzyja niezależnej zabawie i eksploracji po
stronie dziecka. 

Zadaje pytania. 
Eksperymentuje z wpływem, jaki wywiera na
przedmioty i osoby. 
Nalega na dokonywanie wyborów. Wybiera
pewną aktywność, po czym oddaje się jej za
każdym kolejnym razem coraz dłużej. 
Chce oddawać się swojej ulubionej
aktywności – albo czytać swoją ulubioną
książeczkę – na okrągło. 
Prosi o pomoc i przyjmuje ją, kiedy napotyka
problem albo nie radzi sobie z czymś
samodzielnie. 
Czerpie przyjemność i radość z zabawy w
udawanie i znajdowania nowych aktywności,
a także konstruowania czy „wynalazczości”. 
Zmienia swoje zachowanie na podstawie
czegoś nowego, czego się nauczyło. 

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko
w wieku od 16 do 36 miesięcy
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Zabezpiecz przed 3
Przebywanie z dorosłymi (interakcje z dorosłymi)
Przebywanie z rówieśnikami (interakcje z innymi dziećmi)
Jestem towarzyski/-ka! (socjalizacja)
Kiedy mam problem, potrzebna jest mi Twoja pomoc!
(rozwiązywanie problemów i konfliktów)

1

W tej broszurze znajdziesz tekst i sugestie dotyczące interakcji Twojego dziecka z
dorosłymi oraz innymi dziećmi, jego zdolności do nawiązywania kontaktu
(socjalizacji) oraz tego, jak może się zachowywać i czego potrzebuje w sytuacjach
konfliktowych. Informacje przedstawiono w dwóch kolumnach: „Jak może
zachowywać się dziecko…”  to przykładowe informacje o tym, czego dzieci w
przedziałach wiekowych 9–18 miesięcy i 16–36 m-cy właśnie się uczą, kim się
stają, jak postępują i z czego zdają sobie sprawę; „Co możesz wypróbować razem
ze swoim dzieckiem"  to przykładowe informacje o tym, jakimi sposobami możesz
pomagać swojemu dziecku sprawnie się rozwijać i uczyć. Niektóre z przytaczanych
sytuacji pewnie są już Tobie znane – i prawdopodobnie wcielasz już w życie
niektóre spośród proponowanych sposobów postępowania. Ale być może jest
jeszcze coś, o czym wcześniej nie pomyślałeś/-łaś? Umiejętność, o którą nie
podejrzewałeś/-łaś swojego dziecka – albo nowy, przemawiający do Ciebie sposób
na wspólny czas z dzieckiem?  
 
Pamiętaj, że przyjęte przedziały wiekowe nie są ścisłe: niektóre czynności
wymieniane w odniesieniu do dzieci w wieku od 16 do 36 miesięcy, z jednej strony,
leżą w zasięgu wielu młodszych; z drugiej, wiele spośród kwestii omawianych w
odniesieniu do dzieci w wieku od 9 do 18 miesięcy dotyczy także starszych.  
Zawarte w tej broszurze opisy i sugestie możesz potraktować jako punkt wyjścia do
przemyśleń i rozmów o tym, jak najskuteczniej wspierać swoje dziecko w różnych
sytuacjach na co dzień – nie są to ustalone i bezwzględnie obowiązujące wytyczne. 

Spis treści 
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PRZEBYWANIE Z DOROSŁYMI 

Przebywanie z dorosłymi sprawia mu
wielką przyjemność.
Podąża za wzrokiem i gestami dorosłego,
żeby włączać się w aktywność lub dzielić
zabawkami – dzieli z nim swoją uwagę. 
Podejmuje inicjatywę w kierunku bycia
razem – przez uśmiechanie się, wydawanie
odgłosów, wypowiadanie słów,
pokazywanie palcem czy gestykulację. 

Bądź fizycznie blisko swojego dziecka. 
Nawiązuj i utrzymuj kontakt wzrokowy. 
Posługuj się spokojnym i przyjaznym tonem
głosu. 
Kieruj swoją uwagę na to, co wzbudza
zainteresowanie dziecka. 
Rozmawiaj i baw się ze swoim dzieckiem;
proponuj aktywności i zabawki, których
jeszcze nie próbowało. 
Odbywaj ze swoim dzieckiem „rozmowy”,
trwające przynajmniej przez pewien czas –
„mówcie” na zmianę lub wielokrotnie coś
sobie pokazujcie. 

Wykazuje ogromne zainteresowanie
znanymi mu dorosłymi. 
Pożąda uwagi dorosłych i czynnie o nią
zabiega.
Lubi zabawy z dorosłymi polegające na
wykonywaniu czynności na zmianę.  
Potrafi kierować dorosłym w tym, co ten
zamierza zrobić. 

Okazuj dziecku, że lubisz spędzać z nim czas. 
Śmiej się i dobrze się baw ze swoim
dzieckiem. 
Bądź tam gdzie Twoje dziecko (np. na
podłodze), i zauważaj jego inicjatywę i
ekspresję oraz potrzebę kontaktu i wsparcia. 
Zwracaj uwagę, kiedy Twoje dziecko wycofuje
się i ogranicza samodzielnie inicjowany
kontakt. 
Szanuj po stronie dziecka potrzebę przerwy w
aktywności lub kontakcie z Tobą – ale nie trać
dziecka z oczu, tak żeby zauważyć, kiedy
znów będzie gotowe nawiązać kontakt. 
Ubieraj różne odczucia dziecka w słowa, i
„przyznawaj mu rację”, nawet kiedy „nie
zgadzasz się” z jego reakcją; na przykład:
Rozumiem, że się denerwujesz, ale naprawdę
nie możemy dzisiaj pojechać do Babci.;
Rozumiem, że się złościsz, bo bardzo chciałaś
pobawić się dłużej, ale teraz musimy już zjeść
kolację. 

Jak może zachowywać się dziecko
w wieku od 9 do 18 miesięcy            
     

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko
w wieku od 16 do 36 miesięcy
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PRZEBYWANIE Z RÓWIEŚNIKAMI 
(INTERAKCJE Z INNYMI DZIEĆMI)

Lubi przebywać z innymi dziećmi. 
Odpowiada na uśmiechy i odczucia innych
osób. 
Reaguje, kiedy inni płaczą lub się złoszczą. 
Wykazuje zainteresowanie innymi dziećmi i
tym, co te robią, spoglądając na nie bądź
próbując naśladować ich działania (np.
podąża za starszym dzieckiem). 
Komunikuje się z innymi dziećmi poprzez
ruch, gesty i odgłosy. 
Naśladuje odgrywanie ról przez starsze
dzieci. 
Rozpoznaje inne dzieci, zna ich imiona oraz
członków ich rodzin. 

Stwarzaj dziecku okazje do przebywania z
innymi dziećmi – w domu, u znajomych i
krewnych oraz w niewielkich grupach. 
Pomagaj dziecku bawić się z innymi,
tłumacząc i pokazując to, jak się w danej
sytuacji dzielić i działać na zmianę. 
Jeśli Twoje dziecko ma koleżankę/kolegę
innej narodowości, pomóż mu nauczyć się
kilku słów w języku koleżanki/kolegi. 
Spiesz z pomocą, kiedy rodzą się konflikty
– ubieraj takie sytuacje w słowa i pokazuj
dziecku, co może zrobić. 

Zapoczątkowuje i włącza się w interakcje z
rówieśnikami. 
Dobrze się bawi z innymi. 
Bawi się w odgrywanie ról z innymi
dziećmi. 
Pragnie przebywać z dziećmi, które zna –
mieć koleżanki i kolegów. 

Dawaj dziecku czas na zabawę. 
Okazuj zainteresowanie zabawą dziecka. 
Oddawaj do dyspozycji dziecka zabawki,
którymi można bawić się w kilka osób. 
Rozmawiaj z dzieckiem o jego
koleżankach/kolegach. 

Jak może zachowywać się dziecko
w wieku od 9 do 18 miesięcy            
     

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko
w wieku od 16 do 36 miesięcy
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JESTEM TOWARZYSKI/-KA! 
Ado

be
 st
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k.c
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Śmieje się, kiedy śmieją się inni. 
Zauważa podobieństwa i różnice między
sobą a innymi. 
W towarzyskich zabawach działa na
zmianę i czeka na swoją kolej. 

Pokazuj dziecku, jak może poprawnie
włączać się w codzienne czynności – np.
czekać w kolejce do kasy w sklepie.
Pomagaj dziecku rozpoznawać członków
rodziny i znajomych oraz ich związki i role.
Tata jest nauczycielem.; Mama jest
kierowcą autobusu.
Pokazuj dziecku, w jaki sposób może być
dla innych miłe. 

Okazuje radość na widok znanych mu
dorosłych i dzieci. Ma „przyjaciółkę”/
„przyjaciela”, lub kogoś, z kim
najbardziej lubi się bawić. 
Zauważa, kiedy kogoś brakuje (np.
„Gdzie jest Ania?”).  
Zauważa, kiedy ktoś jest wesoły lub
smutny, i ubiera odczucia tej osoby w
słowa (np. „Marek smutny.”).  
Zdaje sobie sprawę, że to, co samo lubi,
niekoniecznie lubią inni. 
Pomaga w prostych pracach domowych. 

Opowiadaj dziecku o grupach, do
których należy, takich jak rodzina,
podgrupa w żłobku, część osiedla itp.
Zachęcaj dziecko do udziału w pracach
domowych, takich jak nakrywanie do
stołu, sprzątanie, gotowanie itp.
Dawaj dziecku dostęp do swoich
elegantszych ubrań, żeby prowokować
odgrywanie ról. 

Jak może zachowywać się dziecko
w wieku od 9 do 18 miesięcy            
     

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko
w wieku od 16 do 36 miesięcy
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POTRZEBUJĘ TWOJEJ POMOCY, KIEDY 
JESTEM W TARAPATACH! 

(ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONFLIKTÓW) 

Akceptuje fakt, że kiedy wybuchają kłótnie
podczas zabawy lub dotyczące zabawek, to
decydujący głos mają dorośli. 
W sytuacjach konfliktowych korzysta ze
wsparcia dorosłych. 

Kiedy wyznaczasz dziecku granice lub je
upominasz, zachowuj spokój, mów jasno i
zachowuj przyjaźnie. 
Zawsze wyrażaj się z szacunkiem. 
Opowiadaj dziecku o tym, w jaki sposób
ludzie rozwiązują konflikty: ubieraj w słowa
to, jak mogłoby się zachować, a kiedy się
uspokoi, pokazuj to dziecku i ćwicz razem
z nim. 
Nie lekceważ emocji swojego dziecka –
wybieraj najlepsze rozwiązanie stosownie
do zaistniałej sytuacji. 

Ma trudności z doczekaniem swojej kolei
i dzieleniem się – np. zabawkami, z
innymi dziećmi. 
Udziela (w większości) stosownych
odpowiedzi, kiedy inne dzieci wyrażają
wobec niego życzenie – np. wspólnej
zabawy, wspólnego czytania. 

Utwierdzaj dziecko w jego pozytywnych
zachowaniach – tak często, jak się da. 
Przygotowuj dziecko na to, co ma się
wydarzyć. 
Ubieraj w słowa swoje życzenia co do
tego, co miałoby (być w stanie) zrobić
Twoje dziecko. 

Jak może zachowywać się dziecko
w wieku od 9 do 18 miesięcy            
     

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko
w wieku od 16 do 36 miesięcy
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CIAŁO, ZMYSŁY I RUCH 
 „POPATRZ JAK TAŃCZĘ!” 

     1     2     3           5     6    7 4

Elisabet Solheim, May Britt Drugli, Trude Hamre Sveen, Ratib Lekhal og Turid Suzanne Berg-Nielsen

Zabezpiecz przed 3



Tytuł: 
Zabezpiecz przed 3 książeczką 4 
Ciało, zmysły i ruch 
„Popatrz jak tańczę!” 
 
1 edycja, wydanie 1. 
Rok: 2018 
 
Autorzy 
Elisabet Solheim, May Britt Drugli, Trude Hamre Sveen, Ratib Lekhal 
i Turid Suzanne Berg-Nielsen 
 
Deweloperzy: 
Rozwijaj się przez pięć Waszyngtonów 
RKBU Centralna Norwegia 
RBUP Wschód i południe 
BI Business School 
 
Układ: Maja Sandmo Grip 
Zdjęcie poglądowe: Adobe stock.com 



Zabezpiecz 
przed 3Motoryka – „Podnoszę się, stoję, raczkuję, chodzę, skaczę i

biegam!”
Zręczność – „Posługuję się dłońmi i palcami!”
„Używam swoich zmysłów!” 

1

W tej broszurze znajdziesz tekst i sugestie dotyczące rozwoju motorycznego i
zmysłowego Twojego dziecka. Informacje przedstawiono w dwóch kolumnach: „Jak
może zachowywać się dziecko…”  to przykładowe informacje o tym, czego dzieci w
przedziałach wiekowych 9–18 miesięcy i 16–36 m-cy właśnie się uczą, kim się
stają, jak postępują i z czego zdają sobie sprawę; „Co możesz wypróbować razem
ze swoim dzieckiem"  to przykładowe informacje o tym, jakimi sposobami możesz
pomagać swojemu dziecku sprawnie się rozwijać i uczyć. Niektóre z przytaczanych
sytuacji pewnie są już Tobie znane – i prawdopodobnie wcielasz już w życie
niektóre spośród proponowanych sposobów postępowania. Ale być może jest
jeszcze coś, o czym wcześniej nie pomyślałeś/-łaś? Umiejętność, o którą nie
podejrzewałeś/-łaś swojego dziecka – albo nowy, przemawiający do Ciebie sposób
na wspólny czas z dzieckiem?  
 
Pamiętaj, że przyjęte przedziały wiekowe nie są ścisłe: niektóre czynności
wymieniane w odniesieniu do dzieci w wieku od 16 do 36 miesięcy, z jednej strony,
leżą w zasięgu wielu młodszych; z drugiej, wiele spośród kwestii omawianych w
odniesieniu do dzieci w wieku od 9 do 18 miesięcy dotyczy także starszych.  
Zawarte w tej broszurze opisy i sugestie możesz potraktować jako punkt wyjścia do
przemyśleń i rozmów o tym, jak najskuteczniej wspierać swoje dziecko w różnych
sytuacjach na co dzień – nie są to ustalone i bezwzględnie obowiązujące wytyczne. 

Spis treści
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MOTORYKA  

Buja się do przodu i do tyłu na swoich
rączkach i nóżkach, pełza lub raczkuje.
Podciąga się do pozycji stojącej,
trzymając się czegoś lub kogoś.
 Chodzi, trzymając się mebli – np.
okrążając niski stół.
Stawia kroki.
Wspina się.
Tańczy, albo porusza się w rytm
muzyki. 

Dbaj o to, żeby dziecko miało czas
bezpiecznie poruszać się po otoczeniu –
zarówno w środku, jak i na zewnątrz.
Podążaj za swoim dzieckiem – bądź tam gdzie
ono. 
Dawaj dziecku dostęp do piłek, gier, zabawek
oraz innych aktywności, które prowokują ruch.
Tańcz, śpiewaj, graj, muzykuj i zachęcaj
dziecko do rytmicznej aktywności.
Pozwalaj dziecku możliwie jak najwięcej
samodzielnie chodzić, pełzać lub raczkować –
zarówno w środku, jak i na zewnątrz. 

Coraz śmielej chodzi i biega.
Wspina się i spuszcza – na łóżko i z
łóżka, na krzesło i z krzesła.
Wspina się po schodach i się z nich
spuszcza, jeden stopień po drugim.
Wskakuje i zeskakuje, kuca i wstaje,
staje na palcach.
Odkłada zabawki za siebie.
Kopie nieruchomo leżącą piłkę.
Rzuca piłką bądź podejmuje podobne
aktywności. Potrafi złapać dużą piłkę,
przyciskając ją do swojego ciała.
Znajduje radość w aktywności fizycznej
– uczestniczy w zabawach, tańcu oraz
innych czynnościach ruchowych. 

Okazuj zainteresowanie aktywnością swojego
dziecka, obserwując to co robi.
W miarę możliwości stwarzaj dziecku okazje
do wspinania się i zabawy na wolnym
powietrzu, w okolicznościach przyrody.
Bądź aktywny/-na razem ze swoim dzieckiem.
Często stwarzaj dziecku warunki do biegania,
skakania, rzucania i wspinania się. Ucz
dziecko rzucać piłką, pomagając mu w tym. 
Zachęcaj dziecko do aktywności ćwiczących
zmysł równowagi – np. balansowania na
krawędzi piaskownicy, stania na jednej nodze.
Oddawaj do dyspozycji dziecka zabawki, które
może ono ciągnąć za sobą lub pchać przed
sobą. 

Adobe stock.com

„PODNOSZĘ SIĘ, STOJĘ, 
RACZKUJĘ, CHODZĘ, SKACZĘ 

I BIEGAM!” 

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 9 do 18 miesięcy             
     

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 16 do 36 miesięcy
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ZRĘCZNOŚĆ 

Używa w zabawie swoich palców u rąk i
nóg.
Bawi się piłkami i innymi zabawkami. Z
radością manipuluje różnymi zabawkami w
różny sposób – np. uderza piąstką piłkę,
nosi ją i upuszcza na podłogę nasłuchując
odgłosu, szturcha ją itp.
Łapie niewielkie przedmioty kciukiem i
palcem wskazującym – chwytem
szczypcowym.
Koordynuje wzrok z ruchem rąk, żeby
odkładać elementy do skrzynki do
sortowania. 

Dawaj dziecku zabawki sprzyjające
sięganiu po nie, chwytaniu ich, potrząsaniu
nimi, szturchaniu i upuszczaniu na podłogę.
Baw się w „łaskotki”: posługując się dłońmi i
palcami, liczcie palce u rąk i nóg,
nadawajcie im imiona (np. Mały
Prosiaczek).
Wprowadzaj różne zabawki ruchowe, które
prowokują eksplorację i lepiej kontrolowany
ruch: skrzynki do sortowania, liczydła itp.
Pozwalaj dziecku chwytać niewielkie
przedmioty i pożywienie, takie jak groszek
czy kukurydza, żeby ćwiczyło chwyt
szczypcowy.
Pozwalaj dziecku rysować kredkami 

Sięga, chwyta i puszcza sprawniej niż
dotąd.
Posługuje się łyżką, widelcem,
ołówkiem, młotkiem-zabawką itp.
Palcami maluje, bawi się plasteliną,
układa klocki w szeregach i jedne na
drugich, konstruując wieże.
Dopasowuje do siebie rosnąco i
malejąco miseczki lub klocki różnej
wielkości – w liczbie do 5 elementów. 

Pozwalaj dziecku na zabawę ołówkami,
pędzlami, flamastrami.
Dawaj dziecku zabawki, które można
rozkładać na części i składać z powrotem
– np. Lego.
Dawaj dziecku niewielkie przedmioty, takie
jak nieco większe koraliki, tak żeby mogło
ćwiczyć łapanie ich chwytem
szczypcowym.
Organizuj aktywności przy stole –
rysowanie, lepienie z plasteliny, wyklejanki
– i uczestnicz w nich razem z dzieckiem.
Dawaj dziecku do układania puzzle. 

 „POSŁUGUJĘ SIĘ DŁOŃMI I PALCAMI!” 

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 9 do 18 miesięcy             
     

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 16 do 36 miesięcy
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„UŻYWAM SWOICH ZMYSŁÓW!” 

Poznaje przedmioty dotykiem, węchem,
smakiem, wzrokiem i słuchem.
Z radością poznaje różnego rodzaju
powierzchnie i tekstury, dotykając ich – np.
twarde biurko czy miękkie poduszki –
oglądając różne kolory itp. 

Pozwalaj dziecku huśtać się, bujać i
wspinać.
Dawaj dziecku zabawki i przedmioty o
różnej powierzchni, tak żeby mogło ich
dotykać i je badać – także w naturze.
Dawaj dziecku zabawki i przedmioty
różnego koloru, kształtu i zapachu,
wydające różne odgłosy.
Opowiadaj dziecku o tym, co czuje, widzi,
węszy, słyszy i smakuje.
Pozwalaj dziecku bawić się na wolnym
powietrzu; przebywaj na zewnątrz razem
z nim, i eksplorujcie otoczenie. 

Tańczy i porusza się do muzyki i
rytmów.
Wykazuje koordynację wzroku z
ruchem rąk: potrafi budować z klocków
i rozkładać przedmioty na części,
układać proste puzzle, nawlekać duże
koraliki na nić.
Zaczyna zdawać sobie sprawę z
położenia własnego ciała względem
elementów otoczenia – np. okrąża
stół, nie wpadając na jego krawędzie 

Tańcz i śpiewaj piosenki, których
elementem jest ruch. 
Inicjuj zabawy związane z ruchem.
Pozwalaj dziecku przechodzić w poprzek
różnych przestrzeni, pod nimi, pomiędzy i
przez nie – zarówno w domu, jak i na
wolnym powietrzu. Ustawiaj na przykład
„tor przeszkód”. 

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 9 do 18 miesięcy             
     

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 16 do 36 miesięcy
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MOTORYKA – „PODNOSZĘ SIĘ, STOJĘ, RACZKUJĘ, CHODZĘ, SKACZĘ I BIEGAM!” 
 
ZRĘCZNOŚĆ – „POSŁUGUJĘ SIĘ DŁOŃMI I PALCAMI!” 
 
„UŻYWAM SWOICH ZMYSŁÓW!” 



„DBAJ O MOJE ZDROWIE W BEZPIECZNYM OTOCZENIU.” 

ŻYCIE W ZDROWIU 

     1     2     3    4            6    7 5
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Zabezpiecz przed 3 
Zdrowie, pielęgnacja i higiena
Żywność i posiłki – „Karm mnie zdrowo i
smacznie, i jedz razem ze mną!”
Bezpieczeństwo – „Ostrzegaj mnie przed
zagrożeniami, tak żebym mógł/mogła poruszać
się swobodnie i bezpiecznie.” 

1

W tej broszurze znajdziesz tekst i sugestie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
Twojego dziecka. Informacje przedstawiono w dwóch kolumnach: „Jak może
zachowywać się dziecko…”  to przykładowe informacje o tym, czego dzieci w
przedziałach wiekowych 9– 
18 miesięcy i 16–36 m-cy właśnie się uczą, kim się stają, jak postępują i z czego
zdają sobie sprawę; „Co możesz wypróbować razem ze swoim dzieckiem"  to
przykładowe informacje o tym, jakimi sposobami możesz pomagać swojemu
dziecku sprawnie się rozwijać i uczyć. Niektóre z przytaczanych sytuacji pewnie są
już Tobie znane – i prawdopodobnie wcielasz już w życie niektóre spośród
proponowanych sposobów postępowania. Ale być może jest jeszcze coś, o czym
wcześniej nie pomyślałeś/-łaś? Umiejętność, o którą nie podejrzewałeś/-łaś
swojego dziecka – albo nowy, przemawiający do Ciebie sposób na wspólny czas z
dzieckiem?  
 
Pamiętaj, że przyjęte przedziały wiekowe nie są ścisłe: niektóre czynności
wymieniane w odniesieniu do dzieci w wieku od 16 do 36 miesięcy, z jednej strony,
leżą w zasięgu wielu młodszych; z drugiej, wiele spośród kwestii omawianych w
odniesieniu do dzieci w wieku od 9 do 18 miesięcy dotyczy także starszych.  
Zawarte w tej broszurze opisy i sugestie możesz potraktować jako punkt wyjścia do
przemyśleń i rozmów o tym, jak najskuteczniej wspierać swoje dziecko w różnych
sytuacjach na co dzień – nie są to ustalone i bezwzględnie obowiązujące wytyczne. 
 

Spis treści
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ZDROWIE, PIELĘGNACJA I HIGIENA  

Coraz lepiej rozpoznaje własne potrzeby:
płacze, kiedy trzeba mu zmienić pieluszkę,
chwyta kocyk lub smoczek, kiedy jest
zmęczone itp.
 Uspokaja się z pomocą dorosłych – często
potrzebuje pomocy, żeby zasnąć.
 Współpracuje przy ubieraniu, rozbieraniu i
zmianie pieluchy.
Myje i wyciera ręce z czyjąś pomocą. 

Pilnuj, żeby kąpanie i ubieranie polegało
na przyjaznej, obustronnej interakcji.
Pilnuj, żeby dziecko wysypiało się, dbając
przy tym o poprawność i regularność pór
jego snu.
Zaspokajaj potrzeby dziecka, kiedy
sygnalizuje ono konieczność zmiany
pieluszki, pragnienie, głód itp.
Ćwicz z dzieckiem higieniczne zwyczaje,
takie jak mycie rąk, wydmuchiwanie nosa,
szczotkowanie zębów – podkreślaj przy
tym, że to miłe i korzystne.
Pozwalaj dziecku uczestniczyć w
codziennych zadaniach związanych z
gotowaniem, sprzątaniem, zmywaniem.
Ograniczaj czas spędzany przez dziecko
przed telewizorem oraz innymi ekranami.
Pilnuj wizyt w klinice pediatrycznej – także
tych szczepionkowych.
Ucz się typowych oznak choroby u
dziecka: gorączki, ogólnego osłabienia,
utraty apetytu, płaczliwości, wzmożonej
potrzeby bliskości fizycznej, snu i
odpoczynku, itp. 

Daje wyraz chęci „bycia samodzielnym” i
dbania o siebie.
Ubiera się i rozbiera z czyjąś pomocą.
Ma własne zwyczaje związane z porą snu,
takie jak sięganie po misia lub przytulankę
przy kładzeniu się spać.
Śpi dobrze i budzi się rześkie.
Chętnie ćwiczy korzystanie z toalety. 
Potrafi używać nocnika i korzysta z toalety
(z pomocą) w wieku około lat 3.
Myje i wyciera ręce z tylko niewielką
pomocą z czyjejś strony.
Poprawnie nazywa części swojego ciała. 

Pozwalaj dziecku samodzielnie się ubierać i
rozbierać, wydmuchiwać nos, myć ręce itp.
– pomagaj, kiedy to konieczne, jednak nie
odmawiaj mu prób samodzielnego
wykonywania takich czynności.
Wspieraj po stronie dziecka chęć
korzystania z toalety – 
w końcu naucz je z niej korzystać.
Wieczorami przestrzegaj ustalonej pory snu
i powiązanych zwyczajów. Pomagaj dziecku
uspokoić się przed snem: czytajcie razem
książkę, podejmujcie ciche aktywności, mów
do niego spokojnym tonem głosu. 

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 9 do 18 miesięcy             
     

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 16 do 36 miesięcy
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ŻYWNOŚĆ I POSIŁKI 

Chwyta kubeczek i pije z niego.
Karmi się łyżeczką
Je palcami.
Kontroluje tempo spożywania posiłku. 

Uczyń z posiłków przyjazny czas rodzinny,
kiedy wszyscy zasiadają przy wspólnym
stole.
Stwarzaj dziecku okazje do tego, żeby
samo karmiło się łyżeczką, piło z
kubeczka i jadło palcami.
Pomagaj dziecku, kiedy to konieczne.
Zadbaj o różnorodność doświadczeń
smakowych dziecka.
Ograniczaj spożycie przez dziecko
słodzonych napojów, w tym soków. 

Karmi się łyżeczką lub widelcem bez
niczyjej pomocy.
Zjada kromki chleba samodzielnie,
bez uprzedniego rwania ich dla niego
na kawałki.
Je różne rzeczy, i wybiera spomiędzy
różnych typów żywności, kiedy ma po
temu okazję. 

Dbaj o regularność posiłków i powiązane
zwyczaje.
Stwarzaj dziecku okazje do samodzielnego
częstowania się pożywieniem.
Opowiadaj dziecku o tym, jak funkcjonuje
jego organizm i jak żywność i napoje
pozwalają naszym ciałom trwać w zdrowiu i
kondycji. 

„KARM MNIE ZDROWO I SMACZNIE, 
I JEDZ RAZEM ZE MNĄ!” 

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 9 do 18 miesięcy             
     

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 16 do 36 miesięcy
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BEZPIECZEŃSTWO 

Zaprzestaje potencjalnie niebezpiecznych
zachowań na słowa lub sygnały ze strony
dorosłych: Nie!, Zatrzymaj się!.
Kontrolnie spogląda na dorosłego, zanim
zrobi coś, co mogłoby być niebezpieczne. 

Tłumacz dziecku, kiedy coś jest zbyt
zimne lub za gorące.
Napominając dziecko przed
niebezpiecznym zachowaniem,
posługuj się ustalonymi słowami lub
wyrażeniami – np. nie nie albo stop –
a następnie tłumacz dziecku, dlaczego
należało przestać.
 Obserwuj aktywność swojego
dziecka, i zapewniaj pomoc lub
wsparcie, kiedy tego potrzebuje. 

Rozumie reguły bezpieczeństwa – wie,
co jest niebezpieczne i co wolno. 

Dbaj o bezpieczeństwo w domu.
Zastanawiasz się, jak uczynić dom
bezpieczniejszym? Skonsultuj się z
pielęgniarką/pielęgniarzem
środowiskową/-wym.
Ucz dziecko zabiegania o pomoc
dorosłych po upadku itp. lub wobec
poczucia zagrożenia.
Tłumacz, w różnych sytuacjach (np. na
ulicach), dlaczego coś jest
niebezpieczne. 
Dostosowuj przekazywane informacje
do wieku i dojrzałości dziecka. 

 „OSTRZEGAJ MNIE PRZED ZAGROŻENIAMI.” 

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 9 do 18 miesięcy             
     

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 16 do 36 miesięcy
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ZDROWIE, PIELĘGNACJA I HIGIENA 
 
ŻYWNOŚĆ I POSIŁKI – „KARM MNIE ZDROWO I SMACZNIE, I JEDZ 
RAZEM ZE MNĄ!” 
 
BEZPIECZEŃSTWO – „OSTRZEGAJ MNIE PRZED ZAGROŻENIAMI, 
TAK ŻEBYM MÓGŁ/MOGŁA PORUSZAĆ SIĘ SWOBODNIE I 
BEZPIECZNIE.” 



„ROZMAWIAJ ZE MNĄ I ŚPIEWAJ, CZYTAJ MI 
ORAZ MNIE SŁUCHAJ!” 

KOMUNIKACJA, JĘZYK I TEKST 
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Zabezpiecz przed 3
Rozwój językowy – „Rozmawiaj ze mną i słuchaj mnie.”
Czytanie – „Czytaj mi na głos, i pozwalaj się włączać.”
Pisanie i rysowanie – „Bazgrolę sobie!” 

1

W tej broszurze znajdziesz tekst i sugestie dotyczące rozwoju językowego
Twojego dziecka, jego obiecujących zainteresowań słowami i czytaniem oraz
radości czerpanej z pisania i rysowania. Informacje przedstawiono w dwóch
kolumnach: „Jak może zachowywać się dziecko…”  to przykładowe informacje o
tym, czego dzieci w przedziałach wiekowych 9–18 miesięcy i 16–36 m-cy właśnie
się uczą, kim się stają, jak postępują i z czego zdają sobie sprawę; „Co możesz
wypróbować razem ze swoim dzieckiem"  to przykładowe informacje o tym, jakimi
sposobami możesz pomagać swojemu dziecku sprawnie się rozwijać i uczyć.
Niektóre z przytaczanych sytuacji pewnie są już Tobie znane – i prawdopodobnie
wcielasz już w życie niektóre spośród proponowanych sposobów postępowania.
Ale być może jest jeszcze coś, o czym wcześniej nie pomyślałeś/-łaś?
Umiejętność, o którą nie podejrzewałeś/-łaś swojego dziecka – albo nowy,
przemawiający do Ciebie sposób na wspólny czas z dzieckiem?  
 
Pamiętaj, że przyjęte przedziały wiekowe nie są ścisłe: niektóre czynności
wymieniane w odniesieniu do dzieci w wieku od 16 do 36 miesięcy, z jednej strony,
leżą w zasięgu wielu młodszych; z drugiej, wiele spośród kwestii omawianych w
odniesieniu do dzieci w wieku od 9 do 18 miesięcy dotyczy także starszych.  
Zawarte w tej broszurze opisy i sugestie możesz potraktować jako punkt wyjścia do
przemyśleń i rozmów o tym, jak najskuteczniej wspierać swoje dziecko w różnych
sytuacjach na co dzień – nie są to ustalone i bezwzględnie obowiązujące wytyczne. 
 

Spis treści 



2

ROZWÓJ JĘZYKOWY 

Odwraca się w kierunku mówiącego;
dostrzega to, na co mówiący patrzy lub
co wskazuje. 
Odwraca się, zatrzymuje i mówi, kiedy
zostaje zawołany po imieniu lub jego
imię zostaje wypowiedziane.
Reaguje na znane mu słowa – na
przykład klaszcze, kiedy opiekun mówi
Brawo!.
Pokazuje palcem znane mu osoby,
części swojego ciała i przedmioty, kiedy
ktoś pyta je, gdzie są.
Używa określonych dźwięków do
nazywania osób i przedmiotów – np. ma
ma na matkę.
Mówi pojedynczymi wyrazami (albo
prostymi wyrażeniami) – np. w górę,
kiedy chce, żeby je podniesiono.
Formułuje krótkie, dwuwyrazowe
zdania, takie jak Ja idę! czy Ja mam!.
Z radością wykonuje proste instrukcje,
takie jak Przynieś piłkę!. 
Jeśli Twoje dziecko uczy się dwóch
języków, to być może nic nie mówi w
tym drugim – ale komunikuje się mimiką
i gestami, i wykazuje zrozumienie
drugiego języka na przykład
wykonywaniem prostych instrukcji. 

Opisuj przedmioty i zabawki, którymi
dziecko się bawi, i aktywności, którym się
oddaje – np. tu mamy czerwony
samochód, masz w ręku lalkę, Twoja lalka
śpi, jesteśmy na spacerze, jedziemy
autobusem –  po czym dawaj dziecku czas
na odpowiedź.
Czytaj dziecku na głos, oglądajcie razem
książki z ilustracjami, śpiewaj mu i
opowiadaj historie – książki najlepiej
wielokrotnie te same, jako że powtarzanie
sprzyja uczeniu się.
Wprowadzaj nowe słowa i kojarz je z tymi
już znanymi – np. To jest soczysta
gruszka. 
Powtarzaj to, co mówi dziecko, rozwijając
jego wypowiedzi do pełnych zdań.
W razie potrzeby powtarzaj swoje pytania i
instrukcje, i sam(a) udzielaj na nie
odpowiedzi, kiedy to konieczne.
Zadawaj dziecku pytania typu Kto?, Co?,
Gdzie? w stosowny sposób – pamiętaj, że
zbyt wiele pytań w krótkim czasie może
zaburzać jego koncentrację. Dawaj
dziecku czas na odpowiedź.
Baw się z dzieckiem w nazywanie znanych
przedmiotów, dążąc do tego, żeby to ono
wypowiadało ich nazwy. Możesz robić to
podczas zabaw na wolnym powietrzu,
oglądania książek, sprzątania zabawek itp.
Odgaduj, co dziecko chce powiedzieć, i
rozwijaj to, co mówi – np. kiedy dziecko
mówi samochód albo samo…, możesz
odpowiedzieć: Tak, to jest samochód, my
też mamy samochód, ten samochód jest
duży, samochód jedzie drogą itd. 

 „ROZMAWIAJ ZE MNĄ I SŁUCHAJ MNIE.” 

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 9 do 18 miesięcy             
     

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem



Wykonuje instrukcje zawierające
czasowniki takie jak skakać, biegać, brać,
otwierać, iść itp.
Dotyka właściwych części swojego ciała w
trakcie piosenek i zabaw związanych z ich
nazywaniem – np. „głowa-ramiona-kolana-
pięty”.
Pokazuje palcem lub nazywa odpowiedni
przedmiot, kiedy słyszy o tym, do czego
służy – np. Z czego pijesz? — Z kubka.
Nazywa ilustracje w książeczkach – np.
kot, drzewo, piłka, but, samochód, dom itp.
Używa głównie słów jedno- i dwu-, ale
niekiedy także trzysylabowych – np.
zwierzęta. 
Stopniowo zaczyna formułować zdania
trzy- i czterowyrazowe z czasownikami i
rzeczownikami.
Posługuje się zaprzeczeniem, w zdaniach
konstruowanych na zasadzie Nie chcę….
Posługuje się w zdaniach przymiotnikami –
duży dom, zielony kapelusz.
Zadaje i odpowiada na proste pytania – np.
Idziesz?.
Zaczyna przestrzegać reguł gramatyki –
choć nie zawsze poprawnie.
Zmienia ton głosu, żeby wpływać na
znaczenie treści – np. podnosi głos pod
koniec zdania, żeby zaakcentować pytanie,
albo rozjaśnia i łagodzi ton, pocieszając
kogoś bądź będąc w czyimś kierunku
miłym.
Z pewną pomocą opowiada zdarzenia;
mówi o tym, co niedawno robiło. 

Przebywając z dzieckiem, obficie używaj
mowy.
Mów i odpowiadaj pełnymi zdaniami.
Dawaj dziecku książeczki ze słowami.
Pozwalaj dziecku eksperymentować z
nowymi wyrazami – wypowiadaj pierwszą
część zdania i proś o dokończenie.
Kiedy dziecko wypowiada słowo
niewłaściwie, reaguj poprawną wymową
– nie podkreślając przy tym, że dziecko
się pomyliło.
Czytaj dziecku na głos i opowiadaj
historie zarówno w jego języku ojczystym
(jeśli jest inny niż norweski), jak i po
norwesku.
Posługuj się wierszykami i piosenkami,
zachęcając dziecko do wspólnego
recytowania i śpiewania.
Wspieraj swoje dziecko, kiedy próbuje
rozmawiać z innymi dziećmi.
Pomóż dziecku nauczyć się mówić na
zmianę – słuchaj i mów.
Komunikuj po jednej rzeczy na raz;
używaj zrozumiałych słów.
Opowiadaj dziecku o tym, co się w danej
chwili i w danym miejscu dzieje – i
pozwalaj mu „odpowiadać”. 

3 Adobe stock.com

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko
w wieku od 16 do 36 miesięcy
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CZYTANIE  

Pokazuje palcem ilustracje i wyrazy w
książkach; ma swoje ulubione książki; w
coraz większym stopniu posługuje się
książkami – np. samodzielnie przewraca
strony.
Bierze książkę i zabiera ją do dorosłego,
żeby dać do zrozumienia, że chce, by mu na
głos poczytano.
Koncentruje swoją uwagę przez krótkie
okresy, kiedy spogląda w książkę.
Uczestniczy w opowiadaniu historii,
śpiewaniu piosenek i recytowaniu
wierszyków – np. „sroczka kaszkę ważyła”. 
 

Czytaj dziecku książki, wierszyki, regułki.
Wybieraj książeczki z aktywnościami
znanymi Twojemu dziecku.
Pozwalaj dziecku pokazywać palcem
ilustracje podczas czytania bądź
opowiadania historyjki.Podczas czytania
zadawaj pytania typu Gdzie?, żeby dziecko
wskazywało odpowiedź.
Pokazuj dziecku, jak przewracasz strony
książki, jak ją trzymasz i czytasz – i jak
dziecko może to robić samodzielnie.
Wybieraj piosenki i zabawy z tymi samymi,
jak i z różnymi odgłosami oraz rytmami. 

Czerpie radość i przyjemność z recytowania
fragmentów znanych mu wierszyków,
piosenek i historyjek; wypowiada ostatni wyraz
lub znany mu rym, dokańczając je.
Śpiewa piosenki z alfabetem lub recytuje
alfabet.
Zaczyna rozumieć, że litery układają się w
wyrazy.
Udaje, że czyta. Wie, gdzie jest góra, a gdzie
dół książki. Potrafi między innymi udawać, że
czyta, przewracając strony i opowiadając z
pamięci.
Zauważa w książce zarówno ilustracje, jak i
tekst.Opisuje to, co dzieje się na ilustracjach.
Wypowiada znane mu słowa z książki, kiedy
czyta mu się na głos.
Pamięta bohaterów i zdarzenia znanych mu
historyjek.
Przewiduje, co stanie się za chwilę w znanej
mu historii.
 Rozpoznaje litery na budynkach, znakach itp.
Uparcie doprasza się ulubionej książki lub
opowieści. 

Zadawaj dziecku pytania dotyczące czytanej
mu opowiastki.
 Układaj piosenki o swoim dziecku i Waszej
rodzinie, znajomych itp.
Podczas codziennych prac domowych, w
których dziecko uczestniczy, ważne jest
wskazywanie podobnych do siebie słów i
odgłosów – na przykład przedmiotów,
których nazwy zaczynają się tą samą literą
lub głoską (garnek, gruszka).
Śpiewajcie razem piosenki z alfabetem.
Zachęcaj dziecko do pokazywania i
rozpoznawania na głos liter.
Kiedy czytasz dziecku, możesz najpierw
pokazać mu stronę tytułową i powiedzieć,
kto daną książkę napisał.
W trakcie czytania możesz śledzić tekst
palcem, żeby ukazywać mu przepływ
odczytywanego tekstu.
Zabieraj dziecko do bibliotek, księgarni oraz
innych miejsc, gdzie może mieć do
czynienia z książkami. 

„CZYTAJ MI NA GŁOS, I POZWALAJ SIĘ WŁĄCZAĆ.”  

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 9 do 18 miesięcy             
     

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko
w wieku od 16 do 36 miesięcy
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PISANIE I RYSOWANIE 

Trzyma ołówek, kredkę lub długopis w
piąstce (nie poprawnie) i bazgrze po
arkuszu papieru bez niczyjej pomocy. 

Udostępniaj dziecku papier i kredki.
Zapisuj imię dziecka, literując je w
trakcie.
Rysuj dla swojego dziecka, opowiadając
o tym, co rysujesz; 
wybieraj do rysowania przedmioty znane
dziecku. 

„Podpisuje” własnoręcznie wykonywane
rysunki, albo prosi dorosłego o
podpisywanie ich jego imieniem.
Bazgrze i „pisze” po papierze, po czym
opowiada innym o tym, co napisało.
Rysuje poziome i pionowe kreski.
Posługuje się różnymi przyborami
piśmienniczymi: ołówkiem, kredkami,
długopisem, pędzlem. 

Utwierdzaj dziecko w jego próbach, i
stwarzaj mu wiele okazji do pisania i
rysowania.
Zadawaj pytania na temat rysunków
dziecka i zapisuj na arkuszu to, o czym
mówi.
Proś dziecko o opowiadanie historyjek,
zapisuj je i mu odczytuj.
Pozwalaj dziecku na obserwowanie jak
piszesz – np. listy sprawunków, historyjki
czy korespondencję.
Włączaj dziecko w pisanie kartek do
dziadków, rodzeństwa i znajomych 
– np. proś je o to, żeby się „podpisywało”. 

 „BAZGROLĘ SOBIE!” 
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Zabezpiecz przed 3
Wiedza – „Wyjaśniaj mi wzajemne zależności dokoła.”
Liczby, miejsca i kształty – „Piłka jest okrągła!”
Przyroda, zwierzęta i nauka – „Lubię wychodzić z domu i
poznawać otoczenie!”
Kreatywność – „Drzemie we mnie wszechstronny artysta!”  

1

W tej broszurze znajdziesz tekst i sugestie dotyczące poszerzania wiedzy
Twojego dziecka o świecie, na temat liczb, kształtów i miejsc, jego zainteresowania
przyrodą, nauką i zwierzętami oraz wykazywanej przez nie kreatywności.
Informacje przedstawiono w dwóch kolumnach: „Jak może zachowywać się
dziecko…”  to przykładowe informacje o tym, czego dzieci w przedziałach
wiekowych 9–18 miesięcy i 16–36 m-cy właśnie się uczą, kim się stają, jak
postępują i z czego zdają sobie sprawę; „Co możesz wypróbować razem ze swoim
dzieckiem"  to przykładowe informacje o tym, jakimi sposobami możesz pomagać
swojemu dziecku sprawnie się rozwijać i uczyć. Niektóre z przytaczanych sytuacji
pewnie są już Tobie znane – i prawdopodobnie wcielasz już w życie niektóre
spośród proponowanych sposobów postępowania. Ale być może jest jeszcze coś,
o czym wcześniej nie pomyślałeś/-łaś? Umiejętność, o którą nie podejrzewałeś/-łaś
swojego dziecka – albo nowy, przemawiający do Ciebie sposób na wspólny czas z
dzieckiem?  
 
Pamiętaj, że przyjęte przedziały wiekowe nie są ścisłe: niektóre czynności
wymieniane w odniesieniu do dzieci w wieku od 16 do 36 miesięcy, z jednej strony,
leżą w zasięgu wielu młodszych; z drugiej, wiele spośród kwestii omawianych w
odniesieniu do dzieci w wieku od 9 do 18 miesięcy dotyczy także starszych.  
Zawarte w tej broszurze opisy i sugestie możesz potraktować jako punkt wyjścia do
przemyśleń i rozmów o tym, jak najskuteczniej wspierać swoje dziecko w różnych
sytuacjach na co dzień – nie są to ustalone i bezwzględnie obowiązujące wytyczne. 

Spis treści 
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WIEDZA  

Obserwuje działania innych osób, po
czym naśladuje ich zachowanie, gesty i
odgłosy przed innymi.
Posługuje się naśladownictwem z myślą
o określonym efekcie, którym może być
na przykład zainicjowanie zabawy albo
zdobycie pożądanego przedmiotu.
Bada przedmioty na wiele różnych
sposobów – np. potrząsa nimi, rzuca,
uruchamia je, pcha, szturcha palcem itp.
Lubi zabawy w chowanego – np.
szukanie zabawek lub innych
przedmiotów, które zostały schowane,
kiedy nie patrzyło.
Posługuje się przedmiotami w sposób
zgodny z ich przeznaczeniem – np. stuka
w przyciski na telefonie-zabawce, trzyma
jego słuchawkę przy uchu, pije z
kubeczka itp.
Używa przedmiotów w określonych
celach – np. zabawki przenosi z jednego
miejsca na inne w wiaderku.
Zabiega o pomoc opiekuna odgłosami,
gestami, słowami i mimiką, tak żeby
zdobywać pożądane przedmioty albo
inicjować aktywności.
Dostrzega wzajemne podobieństwo
przedmiotów, i układa podobne
przedmioty obok siebie (sortuje).
Zaczyna bawić się w udawanie poprzez
naśladowanie innych – np. trzyma lalkę
albo przytulankę i kołysze ją lub karmi. 

Stwarzaj dziecku okazje do badania
zależności przyczynowo-skutkowych – np.
zapalania i gaszenia światła.
Opowiadaj o zależnościach przyczynowo-
skutkowych – np. Jak zrzucisz swój kubek
na podłogę, to nie będziesz mógł po niego
sięgnąć.
Dawaj dziecku zabawki, które się układa –
np. puzzle, klocki czy Lego.
Oddawaj się z dzieckiem zabawom, które
ukazują, że coś, co zostało ukryte, nadal
tam jest – takim jak „akuku!” czy
„chowany”.
Tłumacz dziecku, jak różne zjawiska i
okoliczności się ze sobą wiążą – np.
Dzisiaj pada deszcz, dlatego musisz mieć
na sobie płaszczyk, żeby nie zmoknąć.
albo  Piekarnik jest rozgrzany, dlatego jeśli
go dotkniesz, to się poparzysz.
Zachęcaj dziecko do wykonywania tych
samych czynności na różne sposoby – np.
układania klocków jeden na drugim w
różnym porządku.
Dawaj dziecku zabawki, które prowokują
grę w udawanie – np. narzędzia, lalki,
zwierzątka, utensylia kuchenne itp.  

„WYJAŚNIAJ MI WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI DOKOŁA.” 

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 9 do 18 miesięcy             
     

Co możesz wypróbować razem ze 
swoim dzieckiem



Wie, że zabawa określonymi
zabawkami bądź zakazanymi mu
przedmiotami przyciągnie uwagę
dorosłego.
Dostosowuje swoje zachowanie na
podstawie wcześniejszych doświadczeń
– na przykład jeśli opiekun dmuchał na
porcje jedzenia, zanim spożywało je
dziecko, to dziecko będzie dmuchało na
swój posiłek następnym razem.
Kojarzy różne przedmioty z określonymi
czynnościami – np. zamiatanie z miotłą.
Powtarza czynność do skutku – np.
układa klocki jeden na drugim, aż wieża
przestanie się walić.
Wykazuje pamięć zdarzeń i ludzi – np.
klaszcze, kiedy zanosi się na coś, co
bardzo lubi, albo na wieść, że z wizytą
przybędzie lubiana przez nie osoba.
Bawi się w udawanie lalkami, misiami,
zwierzątkami, narzędziami itp.
„Czyta” lalkom, jak gdyby były żywe. 

Pozwalaj dziecku na zabawę
substancjami, których konsystencja
zmienia się po zmieszaniu – np. żeby
zobaczyło, że woda połączona z mąką
daje ciasto.
Włączaj dziecko w codzienne prace
domowe, tłumacząc mu, co i dlaczego
robisz – np. 
Zamiatamy podłogę, żeby się pozbyć
kurzu i brudu. czy Zmywamy naczynia,
żeby były czyste.
Stwarzaj dziecku możliwości
samodzielnego rozwiązywania problemów.
Pomagaj mu, jeśli pomimo upływu czasu
mu się nie powiodło – tłumacząc albo
podsuwając różne sposoby, których
mogłoby spróbować.
Stymuluj wyobraźnię dziecka, bawiąc się z
nim w udawanie. Pozwalaj przy tym
dziecku zdecydować o Twojej roli i Tobą
pokierować. Wysuwaj sugestie i zachęcaj
dziecko do ich testowania – np. A co jeśli
się zmęczyłam i chciałabym położyć się
spać? Okryjesz mnie kołderką i
zaśpiewasz mi kołysankę?  

3
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Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko
w wieku od 16 do 36 miesięcy
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LICZBY, MIEJSCA I KSZTAŁTY  

Rozumie pojęcie jeszcze (więcej). w
odniesieniu do jedzenia i zabawy.
Prosi o więcej – gestami, odgłosami i
słowami.
Udaje liczenie, wymieniając kilka
liczebników – np. Raz, dwa, trzy!.
Wykonuje proste instrukcje
zawierające przyimki, takie jak w, do,
na, nad, pod, za, przed, wewnątrz –
np. Odłóż klocek na stół. lub Wlej
wodę do wiaderka. 

„PIŁKA JEST OKRĄGŁA!” 

Razem z dzieckiem licz przedmioty;
pozwalaj dziecku dotknąć każdej z
liczonych rzeczy.
Wypowiadaj nazwy kolorów i kształtów
zabawek i przedmiotów, które dziecko
otaczają lub interesują.
Śpiewaj dziecku piosenki i czytaj
książeczki o liczbach i liczeniu, a także
poświęcone kolorom i różnego kształtu
przedmiotom.
Organizuj dziecku aktywności ukazujące
pojęcia więcej i mniej.
Dawaj dziecku klocki z cyframi oraz inne
zabawki, na których widnieją liczby i
ilości.
Dawaj dziecku zabawki, na które składa
się szereg różnych wielkości – np. kolejno
wpasowujące się w siebie klocki albo
różnego rozmiaru pierścienie, które
układa się jeden na drugim w porządku
od największego do najmniejszego.
Stwarzaj dziecku okazje do sortowania i
klasyfikacji – np. Przyniesiesz mi żółtą
piłkę?, Gdzie jest niebieski klocek?,
Możesz podać mi największy z klocków?,
Gdzie podziała się najmniejsza piłeczka?.
 Jeśli dziecku nie udaje się to, o co je
prosisz, powtarzaj i w razie potrzeby
pokazuj.
Posługuj się liczbami na co dzień – np.
licz na głos dzieci na placu zabaw, osoby
zasiadające wokół stołu itp. 

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 9 do 18 miesięcy             
     

Co możesz wypróbować razem ze 
swoim dzieckiem



Posługuj się liczbami i pojęciami
matematycznymi w codziennych
okolicznościach – 
np. Chcesz jedną czy dwie kromki
chleba?, Podzielmy chleb na kwadraciki:
raz, dwa, trzy, cztery!, Pomożesz mi
rozłożyć na stole okrągłe talerze?. 
Udostępniaj dziecku przedmioty o różnych
kształtach, rozmiarach i kolorach.
Pomagaj dziecku sortować: od
największego do najmniejszego, od
najdłuższego do najkrótszego, według
koloru itp. Opisuj przy tym to, co dziecko
robi, jak i to, co robisz sam, jeśli mu
pomagasz.
Pozwalaj dziecku bawić się piaskiem i
wodą – niech ma możliwość przelewania,
kopania, napełniania, opróżniania,
ważenia, wylewania.
Kiedy przebywasz z dzieckiem na
zewnątrz, razem badajcie otoczenie:
szukajcie w przyrodzie różnych wzorów,
tekstur, wielkości, ilości, kształtów – np.
wielkich drzew, małych kwiatków itp. 

Liczy do dziesięciu bez niczyjej pomocy.
Zaczyna zliczać niewielkie zbiory
przedmiotów – do pięciu.
Rozumie pojęcia jednego i dwóch, i
dzięki temu potrafi wykonywać instrukcje
– np. jeden biszkopt.
Rozpoznaje i potrafi wypowiedzieć kilka
liczb.
Rozumie ilości, liczebniki itp. – np.
wszystkie, trochę, żadnego.
Poprawnie dokonuje porównań – np.
większe, mniejsze, więcej, mniej.
Bawi się przyrządami pomiarowymi – np.
linijką, miarkami itp.
Odróżnia od siebie przynajmniej dwa
kształty geometryczne – np. koło i
kwadrat. 
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Jak może zachowywać się dziecko
w wieku od 16 do 36 miesięcy



PRZYRODA, ZWIERZĘTA I NAUKA  

Przyjemność sprawia mu zabawa na
wolnym powietrzu – wodą, piachem, liśćmi
itp.
Entuzjazm wzbudza w nim widok zwierząt,
ptaków, ryb. Wykazuje zainteresowanie
zwierzętami, ich wizerunkami (zdjęciami,
ilustracjami) i tego rodzaju zabawkami.
Zauważa cechy i właściwości różnych
elementów przyrody – np. liści, deszczu,
wiatru, wzgórz, rzek itp.
Lubi bawić się zabawkami technicznymi –
np. nakręcanymi samochodzikami lub
innymi, które „poruszają się same z siebie”.
Eksploruje różne przestrzenie – próbuje
wejść do kartonowego pudła, położyć się w
łóżeczku dla lalek, wczołguje się pod meble.
Pamięta rozmieszczenie znanych mu
przedmiotów – np. wie, gdzie znajduje się
jego ulubiona zabawka, kołyska, wózek,
toaleta, kosz na śmieci itp. 

Badaj przyrodę razem ze swoim
dzieckiem – oglądajcie razem szyszki,
liście, patyki, mrówki, mrowiska,
chrząszcze itp.
Pozwalaj dziecku dotykać przedmiotów
mokrych i suchych, chłodnych i ciepłych.
Czytaj dziecku książeczki i śpiewaj mu
piosenki o zwierzętach i przyrodzie.
Opowiadaj dziecku o różnych warunkach
i zmianach pogodowych – słońcu,
deszczu, śniegu, gorącu, zimnie, wietrze
itp. 

Spogląda na przedmioty i badając je,
rozpoznaje podobieństwa i różnice
między nimi.
Zadaje proste pytania dotyczące
przyrody i zjawisk naturalnych – np.
Gdzie jest teraz tęcza? czy Co się stało
ze śniegiem?.
Wykazuje zainteresowanie zwierzętami i
organizmami żywymi w ogólności – zna
ich nazwy i wie, jakie odgłosy wydają. 
 
 

Stwarzaj dziecku warunki do
posługiwania się wszystkimi zmysłami –
np. wąchania kwiatów, zabawy piaskiem i
wodą, słuchania muzyki itp.
Opowiadaj dziecku o zwierzętach i
roślinach żyjących w naturze. 
. 

„LUBIĘ WYCHODZIĆ Z DOMU I 
POZNAWAĆ OTOCZENIE!” 
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W zabawie odgrywa ruch i czynności
zwierząt – np. to jak śpią lub jedzą.
Bawi się zwierzątkami, naśladując to
jak zwierzęta poruszają się i zachowują
w przyrodzie.
Bada różne części organizmów żywych
– np. liście kwiatów.
Mówi o różnych elementach przyrody;
wie, czego rośliny potrzebują, by żyć i
rosnąć – np. Drzewa potrzebują wody.
Rozpoznaje różną pogodę – np. słońce,
deszcz, śnieg, wiatr itp.
Wie, że ludzie i zwierzęta mogą żyć w
różnym środowisku – np. ryby w
wodzie, krowy w gospodarstwie,
wiewiórki w lesie. 

Opowiadaj dziecku o różnych cechach
zwierząt, takich jak wydawane przez nie
odgłosy, miejsca ich zamieszkania,
spożywane pokarmy itp.
Pokazuj dziecku obrazy przyrody – gór,
wodospadów, rzek, jaskiń, jezior itp.
Stwarzaj dziecku okazje do
przewidywania, zadając mu dotyczące
przyrody pytania skonstruowane na
zasadzie A gdyby… 

Adobe stock.com

Co możesz wypróbować razem ze
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Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 16 do 36 miesięcy
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KREATYWNOŚĆ 

Bada właściwości różnego rodzaju
tworzyw artystycznych – np. farb,
kredek, plasteliny itp.
Bada odgłosy różnych przedmiotów –
np. grzechotki, bębenka, zegarka.
Wykazuje zainteresowanie dźwiękami,
głosami, muzyką, kolorami i
kształtami.
Czerpie wielką radość z rytmu i ruchu. 

Oglądaj razem z dzieckiem ilustracje,
obrazy i rysunki, opisując mu przy tym
to, co widzicie, a w szczególności to,
co dziecko pokazuje palcem lub na co
patrzy.
Śpiewaj dziecku piosenki ruchowe –
razem z nim klaszcz, tup i tańcz.
Spraw, by dziecko poznało różne
brzmienia własnego głosu – właściwe
śpiewaniu, rozmowie, nuceniu.
Puszczaj dziecku różnego rodzaju
muzykę – najlepiej z różnych
zakątków świata. 

Śpiewa i układa proste piosenki albo
gra muzykę na instrumentach.
Bada różne sposoby poruszania się
– zarówno do muzyki, jak i bez niej.
Naśladuje ruchy innych osób, które
widziało.
Odgrywa ruchem znane mu
zdarzenia, sytuacje, historyjki. 

Pozwalaj dziecku grać na różnych
instrumentach.
Stwarzaj dziecku okazje do posłuchania
muzyki z różnych kręgów kulturowych i
części świata.
Pozwalaj dziecku na tworzenie dzieł sztuki
oraz muzyki przy pomocy rzeczy
napotykanych w przyrodzie.
Organizuj dziecku różne aktywności przy
stole: rysowanie, malowanie, lepienie z
plasteliny, wyklejanki itp. Najlepiej trzymaj
potrzebne do tego materiały w łatwo
dostępnym miejscu.
Bądź dla swojego dziecka wzorem, też
uczestnicząc w jego twórczych działaniach.
Podkreślaj, że to nie rezultat liczy się
najbardziej – czerpcie radość z prób!
Opisuj to, co robi dziecko; pytaj je, co miało
na myśli; udzielaj mu stosownych pochwał i
porad. 

  „DRZEMIE WE MNIE WSZECHSTRONNY ARTYSTA!” 

Co możesz wypróbować razem ze
swoim dzieckiem

Jak może zachowywać się dziecko
w wieku od 16 do 36 miesięcy

Jak może zachowywać się dziecko 
w wieku od 9 do 18 miesięcy             
     

Co możesz wypróbować razem ze 
swoim dzieckiem
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WIEDZA – „WYJAŚNIAJ MI WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI DOKOŁA.” 
 
LICZBY, MIEJSCA I KSZTAŁTY – „PIŁKA JEST OKRĄGŁA!” 
 
PRZYRODA, ZWIERZĘTA I NAUKA – „LUBIĘ WYCHODZIĆ Z DOMU I 
POZNAWAĆ OTOCZENIE!” 
 
KREATYWNOŚĆ – „DRZEMIE WE MNIE WSZECHSTRONNY ARTYSTA!”  


