
ZDOLNE DZIECKO  – porady dla rodziców. 

Wasze dziecko jest ciekawe wszystkiego? Ciągle zadaje mnóstwo pytań? Jest bystre i 

wykazuje wyjątkowe zdolności (wczesne mówienie, pisanie, czytanie, nieprzeciętne zdolności 

matematyczne, talent muzyczny czy artystyczny)? 

Jeżeli odpowiadacie twierdząco na te pytania to stoicie przed prawdziwym wyzwaniem jakim 

jest wychowanie zdolnego dziecka. Warto zatem zastanowić się, co może sprzyjać, a co 

ograniczać rozwój jego wrodzonego potencjału pamiętając, że szczególnie istotne dla 

dalszego rozwoju są pierwsze lata życia dziecka. Wtedy jest ono najbardziej chłonne, a także 

buduje swoją samoocenę. Dlatego też  niezbędna jest jak najszersza i najbardziej wnikliwa 

obserwacja dziecka od najmłodszych lat, współdziałanie w odkrywaniu przez nie świata oraz 

wspieranie w sytuacjach trudnych emocjonalnie (niwelowanie lęku, który może hamować 

rozwój intelektualny dziecka). 

Co sprzyja rozwojowi zdolności? Oto lista proponowanych działań: 

 obserwujcie swoje dziecko przy zabawie i bawcie się razem z dzieckiem  

 

 odpowiadajcie na pytania, chociaż to może być trudne, sami zadawajcie pytania 

 

 zadbajcie o aktywne spędzanie czasu związane z poznawaniem nowych zjawisk – 

odwiedzajcie teatry dla dzieci, bierzcie udział w specjalnych zajęciach 

organizowanych w muzeach itp. 

 

 pobudzajcie kreatywność dziecka, ograniczcie ilość zabawek, aby dziecko miało 

szansę na własne konstrukcje i pomysły 

 

 pozwólcie na samodzielne wybieranie aktywności, nie przesadźcie z 

zagospodarowywaniem czasu dziecka 

 

 wspierajcie samodzielność - to nieprawda, że dobry rodzic  wszystko wymyśli, 

przygotuje i zorganizuje 

 

 czytajcie dziecku jak najwięcej 

 

 chwalcie je i doceniajcie! 

 

 pokażcie jak się naprawia błędy i jak można się na nich uczyć 

 

 zachęcajcie do rozwiązywania problemów i jednocześnie bądźcie dla niego wsparciem 

 

 uważnie wybierzcie przedszkole i szkołę, zwracając uwagę nie na ilość 

proponowanych tam zajęć dodatkowych, ale na ogólne cele i założenia wychowawcze 

 

 dopilnujcie, aby wymagania szkolne były dostosowane do wysokiego potencjału 

intelektualnego waszego dziecka; w przeciwnym razie będzie się nudzić, nie nauczy 



się także uczyć, co w późniejszych latach szkolnych może skutkować zbyt niskimi 

osiągnięciami edukacyjnymi niewspółmiernymi z możliwościami 

 

 współpracujcie ze szkołą, wykorzystajcie oferowaną pomoc i możliwości 

zarezerwowane dla waszego dziecka (indywidualny program nauki, indywidualny tok 

nauki, udział w zajęciach dodatkowych) 

 

 wspierajcie emocjonalnie, gdyż wasze dziecko czuje presję otoczenia i lęk przed 

porażką, a często mierzy się z rywalizacją – konkursy, olimpiady itp. 

 

 obserwujcie jak czuje się w grupie rówieśniczej. Dzieci zdolne często mają problemy 

społeczne wynikające z „inności” podczas gdy większość dzieci  chce być taka jak 

wszyscy, a akceptacja rówieśnicza  zaczyna mieć pierwszorzędne znaczenie. Czasem 

też mają trudności w przystosowaniu do grupy (chęć imponowania, dominowania, 

postawa rywalizacyjna) 

 

 doceniacie sukcesy, a nie przeceniajcie ewentualnych porażek. 

POWODZENIA! 

 
 

 

 


