
O tym jak pytać, by się czegoś dowiedzieć… 

Pierwszym momentem, w którym dziecko tak bardzo widocznie dla rodziców usamodzielnia 

się, jest pójście do przedszkola. Także i nasze kochane Maluszki przestały już płakać, czują 

się w przedszkolu jak w drugim domu, najczęściej z chęcią bawią się i pracują w czasie zajęć 

edukacyjnych. Każdy z rodziców chciałby choć przez chwilę móc poobserwować swoją 

pociechę w czasie zabawy. Zobaczyć czy radzi sobie w grupie, czy ma przyjaciół, czy jest 

posłuszne i chętnie pracuje, jak smakował mu obiad i czy nauczył się czegoś ważnego na 

zajęciach. 

Co więc robimy? Pytamy. Problem w tym, że najczęściej otrzymujemy odpowiedzi, które nic 

nam nie mówią. Dowiadujemy się, że w przedszkolu ”było fajnie”, że dziecko „ po prostu się 

bawiło”, albo nawet, że „nie robiło nic”. Nie oznacza to oczywiście, że nasze dziecko nie ma 

nic do powiedzenia ani też nie jest zazwyczaj oznaką małej potrzeby dzielenia się wrażeniami 

i przeżyciami. Najczęściej po prostu nasze dziecko nie umie jeszcze opowiedzieć o tym, co 

przeżywało kilka godzin wcześniej. 

Przyczyny tkwią w niskim jeszcze w tym wieku poziomie rozwoju narracji. Nawet jeśli 3- lub 

4-latek potrafi nazwać cały świat wokół siebie, używając wyszukanego słownictwa, nawet 

jeśli najtrudniejsze głoski nie stanowią dla niego żadnej bariery artykulacyjnej, jego mowa 

jest nadal w trakcie rozwoju. Umiejętności narracyjne rozwijają się dużo dłużej niż 

artykulacyjne. To tak, jak z nauką w szkole. Pierwszoklasista potrafi napisać – często nawet 

pięknie wykaligrafować – wszystkie literki, potrafi przepisać tekst z tablicy, ale nie ma 

jeszcze umiejętności napisania samodzielnie wypracowania . Ktoś musiałby pokierować jego 

działaniem, pomóc mu stworzyć plan, zadawać odpowiednie pytania, na które już umiałby 

odpowiedzieć i stworzyć w ten sposób składną wypowiedź pisemną. Małe dzieci takiej samej 

pomocy potrzebują, aby „wyprodukować” wypowiedź słowną. Jeśli odpowiednio 

nakierujemy uwagę dziecka pytaniami, otrzymamy odpowiedzi, które z całą pewnością 

powiedzą nam więcej o tym, co nasza pociecha chciałaby nam przekazać. 

Jakie są więc te właściwe pytania? Konkretne, odnoszące się do bardzo konkretnych, 

określonych czynności. Zamiast ogólnikowego „Co dzisiaj robiłeś?” zapytajmy np. „Czy 

dzisiaj śpiewałeś jakąś piosenkę” albo „Czy bawiłaś się dzisiaj z koleżanką w sklep?”. 

Czasem po kilku próbach może się okazać, że ciągle otrzymujemy tylko zdawkowe „Tak” lub 

„Nie”. Wtedy pomocne okazuje się poczucie humoru, które u młodszych dzieci, tak jak u 

dorosłych, rozładowuje napięcia i często skłania do szczerych rozmów. Maluchy potrafią już 

śmiać się z sytuacji i wypowiedzi absurdalnych. Kiedy zadamy pytanie typu „Czy fruwaliście 

dzisiaj pod sufitem?” z pewnością nie zostanie odebrane przez nasze dziecko jako jedno z 

tych nudnych codziennych pytań, na które nie ma sensu nawet odpowiadać. Może natomiast 

skłonić do rozmowy z uśmiechem, która w pewnym momencie stanie się pretekstem do 

powiedzenia o ważnym wydarzeniu z danego dnia czy sprzed kilku nawet dni. 

Musimy pamiętać o jeszcze jednej istotnej sprawie. Jeśli chcemy, aby dziecko opowiadało 

nam o swoim życiu, sami powinniśmy mu sobie co nieco opowiadać. Nie znaczy to 

oczywiście, że mamy na dziecko przelewać swoje frustracje związane z pracą czy operować 

niezrozumiałym dla niego słownictwem fachowym. Aby jednak dziecko nie odebrało naszych 

pytań jako przesłuchanie – to będzie szczególnie istotne za parę lat, kiedy latorośl będzie 

uczniem – musimy również dać coś od siebie. Proste rzeczy, takie, jakie jest w stanie 

zrozumieć i objąć swoimi umiejętnościami współodczuwania dzieciak w danym wieku. Niech 

więc będzie to stwierdzenie typu: „Wiesz, dzisiaj w pracy miałam bardzo dużo trudnych 



zadań do wykonania. Ledwo dałam sobie z nimi radę. Dobrze, że teraz mogę odpocząć w 

domu i pobawić się z Tobą” albo „Wyobraź sobie, że moja wiecznie narzekająca na wszystko 

koleżanka z pracy miała dzisiaj tak świetny humor, że zaprosiła mnie na kawę. Okazuje się, 

że jest całkiem miła.” Być może po takich krótkich informacjach także i dziecko będzie miało 

ochotę nawiązać do tematu, coś o sobie opowiedzieć. 

Bez względu na to czy nasze dziecko jest otwarte i chętne do rozmów czy nie podejmuje prób 

opowiadania o tym co u niego słychać, jeśli umiejętnie i z poszanowaniem jego uczuć 

będziemy starać się rozmawiać, dziecko będzie miało świadomość, że nas interesuje, bo je 

kochamy, a nie dlatego, że chcemy je kontrolować i napominać. 

Z życzeniami wielu wspaniałych rozmów z Waszymi dziećmi. 
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