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Właśnie zostałem przedszkolakiem  

i  dlatego powinniście mnie wysłuchać! 

 

Dobrze wiecie jak bardzo lubię dotykać dłońmi interesujące mnie 

przedmioty. Często się złościcie, Ŝe makaron leŜy na podłodze  

albo piasek zajmuje cały blat stołu. Uwierzcie mi, nie robię tego 

aby sprawić wam przykrość, ja chcę tylko sprawdzić co da się 

wyczarować z makaronu lub piasku...  

Bardzo nie lubię, gdy na placu zabaw krzyczycie: 

 - „nie biegaj !”  

- „nie wchodź do piasku, bo się pobrudzisz !” 

Jestem wtedy nieszczęśliwy bo muszę bawić się  

                          tak, jak wy chcecie...  

Droga mamo drogi tato ! Droga mamo drogi tato ! Droga mamo drogi tato ! Droga mamo drogi tato !     

    Dlaczego się brudzę?Dlaczego się brudzę?Dlaczego się brudzę?Dlaczego się brudzę?    
• mam nieporadne ręce, mało skoordynowane ruchy, przez co często coś roz-

lewam, rozsypuję albo w coś wdeptuję, 

• dzięki wszystkim zmysłom poznaję otaczający mnie świat, dlatego doty-

kam, liŜę i wącham, 

• uwielbiam zamieniać się w psa tarzającego się       

w błocie, piratów przedzierających się przez dŜunglę 

w poszukiwaniu skarbów, czy cukiernika komponują-

cego nowy przepis na babeczki z masą malinową.  

      Dzięki tym zabawom ćwiczę swoją kreatywność. 



„(...) Skoro najwaŜniejszy okres wzrostu mózgu przypada na czas od urodzenia do szóstego 

roku Ŝycia dziecka, oczywiste jest, Ŝe im szybciej zapewnimy dziecku właściwe warunki    

i odpowiednią stymulację, tym większe przyniosą one dziecku korzyści. (...) Wzrost i roz-

wój mózgu mogą być równieŜ spowolnione przez stworzenie dziecku warunków niedających 

mu szansy badania i odkrywania swojego otoczenia poprzez zmysły wzroku, słuchu, doty-

ku, smaku i powonienia, a takŜe ograniczających moŜliwości poruszania się, mówienia 

czy manipulowania.(...)”  

Glenn Doman (fragment ksiąŜki „Subtelna Rewolucja”) 

Dzieci uczą się świata inaczej niŜ dorośli. My wiemy jak smakuje 

deszcz, wiemy jak się chodzi po Ŝwirze, jak po piasku i wiemy co się 

stanie, jak zmieszamy wodę z ziemią z doniczki. Nie naleŜy u dzieci 

odwracać naturalnego procesu i faszerować ich ksiąŜkami czy fil-

mami skoro w hierarchii ich potrzeb na pierwszym miejscu pla-

suje się błoto. Dzieci muszą poznać zjawisko grawitacji spadając    

i skacząc, muszę poznać siłę odśrodkową szybko wirując na karuzeli, 

muszą poznać zjawisko tarcia, ślizgając się na lodzie.  

Mniej istotna jest umiejętność nazwania tych wszystkich zjawisk, 

waŜniejsze jest osobiste doświadczenie, które prowadzi do  

ZROZUMIENIA, jak funkcjonuje świat.  

To właśnie tak rodzą się geniusze. 



Nauczycielki radzą ! Nauczycielki radzą ! Nauczycielki radzą ! Nauczycielki radzą !     

1. Ubierzcie dziecko do przedszkola w ubrania,  
których wam nie będzie szkoda. 

 
2. Granicami zabaw swobodnych powinny być granice zasad bezpieczeństwa,  

a nie obawy przed trudnymi plamami. 

 

3. Trochę brudu dla Waszego dziecka nie tylko nie jest szkodliwe,  

ale wręcz potrzebne. 

 

4. Swobodne, szalone i „brudne” zabawy na dworze   
sprzyjają rozwojowi prawidłowej postawy, masy mięśnio-
wej i zapobiegają otyłości szalejącej wśród czystych i sie-

dzących w domu dzieci.   

 

5. Dzieci wychowywane w sterylnym środowisku są              

                       naraŜone na alergie. 

 

6. Naturalnie występujące bakterie, wirusy i grzyby, pojawiające się w trakcie  
„brudnej zabawy” pomagają dzieciom nabyć niezbędną odporność. 

 

7. Nie bójmy się opinii innych, dotyczącej przekonania, Ŝe jeśli dziecko jest 
brudne, to zaniedbane przez rodziców. 

 

8. Częste zwracanie uwagi maluchowi: „Znowu się pobrudziłeś!”,  lub „Znowu 
coś pobrudziłeś!”, hamuje jego ciekawość świata. Dziecko całą swoją energię    

przeznacza na dbanie o czystość. 



9. Nie ma szans, by Wasz maluch nauczył się czegokolwiek więcej,  

pozostając  zawsze czystym.  

 

10. W trakcie brudzenia się zachęcamy dzieci do kreatywności. 

 

Jednocześnie od najmłodszych lat warto wpajać zasady higieny 

- mycie rąk przed posiłkami i wyrzucanie jednorazowych chusteczek  

po uŜyciu, czy zmiana bielizny.  

Nauka ta moŜe  przynieść efekt w przyszłości.             

 

Rodzicu! Nie lekcewaŜ rad nauczycieli przedszkola. 

Oni naprawdę chcą jak najlepiej dla Waszego dziecka. 

Jeśli chcielibyście Państwo poszerzyć swoją wiedzę na temat zalet „brudzenia się”  

dzieci, proponujemy zajrzeć do fachowej literatury: 

1. „Zdrowy brud” - Maya Shetreat-Klein. 

2. „A niech się brudzą! Nowy sposób na zdrowie twojego dziecka”  

- dr B.Brett Finlay, dr Marie-Claire Arrieta.  

 

3. „Jak wychować szczęśliwe dziecko” - John Medina. 

 
    

Wszystkie powyŜsze ksiąŜki Wszystkie powyŜsze ksiąŜki Wszystkie powyŜsze ksiąŜki Wszystkie powyŜsze ksiąŜki     

znajdują się w przedszkolnej biblioteczce.znajdują się w przedszkolnej biblioteczce.znajdują się w przedszkolnej biblioteczce.znajdują się w przedszkolnej biblioteczce.    

Zachęcamy do ich wypoŜyczenia.Zachęcamy do ich wypoŜyczenia.Zachęcamy do ich wypoŜyczenia.Zachęcamy do ich wypoŜyczenia.    
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Opracowanie  na podstawie: 
http://www.szczesliwedziecko.pl/brudne-dziecko-to-szczesliwe-dziecko/# 

 
http://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/czeste-mycie-skraca-zycie--mamy-

dowody,92919,1,1.html 
 
 


