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Drodzy Rodzice!

Czytanie dziecku ma niezwykły wpływ na jego wszechstronny rozwój i budowanie silnych więzi 
rodzinnych. Mam nadzieję, że ta piękna książka pomoże od pierwszych dni życia Waszego 
dziecka wspierać jego rozwój psychiczny, rozwijać zdolności językowe i umysłowe, pobudzać 
wyobraźnię.

Życzę wielu wzruszeń w trakcie wspólnego czytania. 
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DRODZY RODZICE!
Otrzymaliście właśnie wielki dar od losu – własne dziecko. I macie niezwykłą szansę, by wychować je 
na mądrego i szczęśliwego człowieka. Przepis na to jest nadzwyczaj prosty: od urodzenia czytajcie dziecku

20 minut dziennie. Codziennie !
Tak, by pokochało czytanie!

 Badania potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:
1  zaspokaja jego potrzeby emocjonalne: miłości, uwagi, stymulacji,
2  buduje mocną więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem,
3  wspiera rozwój psychiczny dziecka,
4  wzmacnia poczucie własnej wartości, 
5  uczy poprawnego języka, rozwija zasób słów, daje swobodę w mówieniu,
6  ćwiczy pamięć,
7  uczy samodzielnego myślenia: logicznego, przyczynowo-skutkowego, krytycznego, 
8  rozwija wyobraźnię,
9  poprawia koncentrację,

10  przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania, 

11  przynosi ogromną wiedzę ogólną, daje dostęp do informacji na każdy temat,
12  ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole,

13  uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną,

14  jest znakomitą rozrywką; rozwija poczucie humoru, 

15  zapobiega uzależnieniu od telewizji, komputera i gadżetów elektronicznych,

16  chroni dziecko przed zagrożeniami ze strony kultury masowej,

17  jest zdrową ucieczką od nudy i niepowodzeń,

18  przeciwdziała demoralizacji i przemocy,

19  daje dostęp do życia, myśli i dzieł największych ludzi różnych epok,

20  kształtuje na całe życie nawyk czytania i poszerzania wiedzy.
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Drodzy Rodzice !
PIERWSZA KSIĄ ŻK A MOJEGO DZIECK A jest przeznaczona dla Was, 
abyście mogli od urodzenia czytać swojemu dziecku. Język jest podstawowym 
narzędziem myślenia, komunikacji z  ludźmi,  zdobywania wiedzy i  udziału 
w kulturze, zatem sprawność językowa będzie mieć ogromny wpływ na sukces 
szkolny i życiowy Waszego dziecka. 

Zanim zacznie ono mówić, musi się dobrze osłuchać z poprawnym językiem 
– mówionym i pisanym. Pierwszy okres życia to najważniejszy czas na naukę 
mowy. Specjaliści twierdzą, że dla osiągnięcia w czymś biegłości potrzeba 
10  tysięcy godzin praktyki. Dajcie swemu dziecku szansę praktykowania 
mowy, codziennie czytając mu i rozmawiając z nim w taki sposób, by widziało 
Waszą twarz, wyraźnie słyszało słowa, dostrzegało Waszą mimikę i  gesty. 
Ważne jest, by w wózku dziecko siedziało przodem do opiekuna, bo tylko 
wtedy możliwy jest prawidłowy kontakt. Nauka języka wymaga zaangażowania 
emocjonalnego i bezpośredniej interakcji z żywą osobą, dlatego nie można go 
przyswoić z telewizji, komputera czy z płyty.

Wielokrotnie czytajcie dziecku wierszyki – rym i  rytm to świetny budulec 
pamięci. Gdy dziecko zaciekawią ilustracje, objaśniajcie mu je i zachęcajcie do 
mówienia. Niech pokazuje i nazywa przedmioty na obrazkach. Rozmawiajcie 
dużo z dzieckiem, opisujcie mu każdą swą czynność, na przykład gotowanie. 
Śpiewajcie dziecku piosenki. Bawcie się z  nim, przytulajcie je, róbcie mu 
palcami „masażyki” na ciele – wszystko to znakomicie wpływa na jego rozwój. 

Drodzy Rodzice! Jeśli chcecie wychować zdrowe emocjonalnie i  radosne 
dziecko, zaspokajajcie jego ważne potrzeby: naturalnego karmienia, fizycznej 
bliskości z  najbliższymi, bycia noszonym, spania we wspólnym pokoju 
z  rodzicami, potrzebę ruchu, odkryć i  własnych doświadczeń, naturalnej 
stymulacji zmysłów poprzez swobodną zabawę. Pamiętajcie jednak, 
że nadmiar bodźców wywołuje stres, a stres blokuje rozwój, utrudnia naukę, 
obniża odporność. Z tego powodu warto oszczędzić małym dzieciom stresów, 
zwłaszcza związanych ze sztucznym przyspieszaniem ich rozwoju, zbyt dużymi 
oczekiwaniami i zbyt wczesną rozłąką z matką. 

Codzienne czytanie dziecku sprzyja budowie mocnej więzi między 
Wami, a  jest ona najważniejszym czynnikiem chroniącym i  wspierającym 
wszechstronny rozwój dziecka. 

Miłej wspólnej lektury! 
Więcej informacji na temat mądrego wychowania: www.iumw.pl. ZŁOTA  LISTA 
książek do czytania dzieciom oraz PRZEWODNIK PO DOBRYCH KSIĄŻK ACH:  
 www. calapolskaczytadzieciom.pl. 

Codzienne 
czytanie dziecku 
dla przyjemności 
i radykalne 
ograniczenie 
mediów  
wizualnych 
to najlepsza 
inwestycja  
w jego  
przyszłość!

Jim Trelease
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Poniższe historie pokazują, że czytanie pomaga też 
pokonać lub złagodzić wiele problemów środowiskowych 
i  zdrowotnych. Warto się podzielić tą wiedzą z  innymi 

rodzicami, nauczycielami i lekarzami.

JENNIFER THOMAS urodziła się z zespołem Downa. 
Rodzice od pierwszego dnia życia dziewczynki czytali 

jej po kilka książeczek dziennie. W  wieku pięciu lat 
sama już potrafiła czytać, ale rodzice kontynuowali głośne czytanie. W szkole 
miała tak bogaty zasób słów, że często jako jedyne dziecko w klasie rozumiała 
trudniejsze teksty. Jennifer ukończyła studia.

ZUZIA Z TORUNIA urodziła się niewidoma, z poważną wadą genetyczną. 
Specjaliści orzekli, że nie będzie się rozwijać. Gdy miała trzy miesiące, rodzice 
zaczęli jej codziennie czytać, nie zaniedbując leczenia i rehabilitacji. Dziś Zuzia, 
choć nie widzi, jest upośledzona umysłowo i cierpi na porażenie mózgowe, 
chodzi do szkoły, znakomicie mówi, czyta brajlem, ma rozwiniętą pamięć 
i  wyobraźnię. Pięknie śpiewa, recytuje i  rzeźbi. Jest  radosna, towarzyska 
i empatyczna. 

BEN CARSON dorastał w  slumsach Detroit. On i jego brat byli słabymi 
uczniami. Ich samotna, niepiśmienna matka wpadła na genialnie prosty pomysł: 
„Chłopcy – oznajmiła – nie chcę, abyście oglądali tyle telewizji. Możecie 
obejrzeć trzy programy w tygodniu i macie przeczytać dwie książki”. Obaj 
kochali i  szanowali mamę, więc podporządkowali się jej woli. Codziennie 
chodzili do biblioteki. Wkrótce, gdy nauczyciel pokazał w klasie wulkaniczną 
skałę, tylko Ben wiedział, że to obsydian, o którym przeczytał w książkach 
przyrodniczych. To  był przełom. Radość z  wiedzy, uznanie i  autorytet, 
jakie zaczął zdobywać, jeszcze bardziej motywowały go do czytania i nauki. 
„Możesz się dowiedzieć wszystkiego, jeśli będziesz czytał” – powtarzała matka.  
Ben ukończył szkoły jako prymus. Po studiach medycznych 
podjął pracę w  renomowanym Szpitalu Johns Hopkins 
w  Baltimore, gdzie kieruje Oddziałem Neurochirurgii 
Dziecięcej. Przeprowadza najtrudniejsze operacje 
mózgu, jest człowiekiem bogatym, autorem książek, 
doradcą amerykańskich prezydentów. Jego brat 
został inżynierem. Wyrośli w  rozbitej rodzinie, 
w nędzy, w otoczeniu pełnym przemocy, ale wyrwali 
się z niego, gdyż ich matka postanowiła, że jej dzieci 
zamiast oglądać telewizję, będą czytały książki.

Czytaj dziecku 
od urodzenia 
przynajmniej  
do 12. roku życia. 
Dla przyjemności.

Czytanie nie usuwa
niepełnospraw ności,  
ale może bardzo 
poprawić 
funkcjonowanie 
i jakość życia. 
Co więcej – 
dzieci chore 
i niepełnosprawne 
potrzebują  
szczególnie  
dużo zasilania 
emocjonalnego 
i stymulacji! 

Codzienne 
czytanie dziecku 
dla przyjemności 
i radykalne 
ograniczenie 
mediów  
wizualnych 
to najlepsza 
inwestycja  
w jego  
przyszłość!

20 minut
dziennie.    
Codziennie !
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Jestem Bobo, pępek świata,
to jest mama, a to tata,
babcia, dziadek, siostra mała.
Czy to już rodzina cała?

Bobo
Eliza Piotrowska
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To jest miś, a to jest słoń, 
który ma na imię Foń.
Bardzo kocham słonia Fonia,
dała mi go babcia Lonia.

Foń
Eliza Piotrowska
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Główka
Kto malutkie oczka ma?
Kto malutkie uszka ma?
Ktoś malutki, czyli JA!    

Kto malutki nosek ma?
Kto malutką buzię ma?
Ktoś malutki, czyli JA!

Eliza Piotrowska
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Części ciała

Mają maluszki:
okrągłe brzuszki,
ruchliwe rączki,
tłuściutkie nóżki,
śliczne paluszki,
śmieszne pępuszki.

Co jeszcze mają  
nasze maluszki?

Eliza Piotrowska
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1

Biegną nóżki małe dwie,
zaraz dogonimy je!
Biegną nóżki, są tuż-tuż,  
dogonimy je i już!

Masażyki
2

Idzie kominiarz po drabinie,
zaraz będzie przy kominie. 
Liczy kroki: raz, dwa, trzy,
kominiarzem jesteś ty!

3

Idzie rak nieborak,
ale sił mu trochę brak.
Idzie rak nieborak… Jak?  
Do tyłu – czyli wspak!

Eliza Piotrowska
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Luli, luli, luli,
mama dziecko tuli:
Jesteś dla mnie słońcem, królem
i dlatego tak cię tulę.
Jesteś moją gwiazdką z nieba
i dlatego wciąż ci śpiewam.

Mama
i ja

Eliza Piotrowska
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Miś to śpioszek, ciągle śpi,
pyszny miodek mu się śni. 

Piłka skacze hopsasa,
zawsze chęć do zabaw ma!

Kto ma klocki dobrze wie,
jak układać można je.

Zabawki
Eliza Piotrowska
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– Jadę autem po dywanie,
dokąd podwieźć miłe panie?

– Lalki nigdzie się nie spieszą,
 lalki wolą chodzić pieszo!

– A tam, a ja wszędzie latam!
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Eliza Piotrowska

Fiku-miku, fiku-miku,
woda grzeje się w czajniku!

W garnku obiad się gotuje,
obok Foń się oblizuje…

Przy kuchence się nie kręcę,
bo poparzyć mogę ręce.

W zlewie bywa naczyń sporo.
Skąd się te naczynia biorą?

Jogurt, serek i parówki  
w brzuchu zimnej śpią lodówki.

Mam miseczkę i łyżeczkę,  
ciepłej kaszki zjem troszeczkę…

W kuchni



15

Eliza Piotrowska
– Mniam, mniam, mniam,
coś pysznego tutaj mam!

– Co to? Powiedz!

– Zgadnij sam!

– Banan, śliwka, mandarynka, 
gruszka, jabłko czy malinka?

– Mniam, mniam, mniam,
coś pysznego tutaj mam! 
Jeśli zgadniesz, to ci dam! 

– Kalafiorek? Pomidorek? 
Groszek, burak czy szczypiorek?

– Mniam, mniam, mniam,
ale smaczne! Mówię wam!

Jedzenie



16

Ciii… To łóżeczko, tu się śpi. 

Na stoliku, koło łóżka,
leżą smoczek i pieluszka. 
A na półkach książki stoją,
każda kryje bajkę swoją.

Lampy świecą się lub gasną,
raz jest ciemno, a raz jasno.
W nocy, w dzień i o poranku
zegar tyka bez ustanku!

W pokoju
Eliza Piotrowska
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W szafie Franka są ubranka. 
Siostra Zosi śpioszki nosi.

Gdy Jaś idzie na spacerek, 
wkłada czapkę i sweterek. 

Te spodenki i sukienki 
są Joasi i Helenki.

Czyja ta koszulka? 
Stasia albo Julka!

To buciki Weroniki, 
a skarpetki są Anetki.

Ubrania
Eliza Piotrowska
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To jest dom, a przy nim płot,
to jest dach, a na nim kot.
To jest komin, a z komina
dymek się do nieba wspina.
To są okna, to są drzwi,
a pod drzwiami piesek śpi.

Dom
Eliza Piotrowska
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To jest dom, a przy nim płot,
to jest dach, a na nim kot.
To jest komin, a z komina
dymek się do nieba wspina.
To są okna, to są drzwi,
a pod drzwiami piesek śpi.

MiastoAuta trąbią tru-tu-tu!
Czy to miasto? 
Tak. To tu!

Tu ulice są szerokie,
domy niskie i wysokie.
Tu są sklepy kolorowe
oraz tory tramwajowe. 

Tramwaj jeździ albo staje,
bo od tego są tramwaje.

W mieście hałas jest i szum,
wszędzie słychać: 
brum,  
brum, 
brum!

Eliza Piotrowska
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Park
Eliza Piotrowska
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W parku na ławeczce 
pan czyta córeczce.
Bobo się przygląda rudej wiewióreczce.

Śmieją się wesoło 
dzieci na huśtawce,
a w górze szybują ptaki i latawce.

Rybka pluska w stawie,
żabka skacze w trawie,
a ja się z motylkiem kolorowym bawię.
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Wiosna stroi ziemię, drzewa
i słowikom każe śpiewać.
Na rowerze wciąż szaleje, 
a wiatr wieje, wieje, wieje.

Wiosna
Eliza Piotrowska
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Latem świerszcze w trawach grają,
czas wakacji ogłaszają.
Kąpią się w jeziorach dzieci,
a słoneczko świeci, świeci.Lato

Eliza Piotrowska
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Jesień Jesień liście gubi w lesie,
pełne kosze grzybów niesie,
kałużami ciągle chlapie,
a deszcz kapie, kapie, kapie.

Eliza Piotrowska
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Zima

Zimą biało jest dokoła,
tata nas na sanki woła,
mama czapki ciepłe wkłada,
a śnieg pada, pada, pada.

Eliza Piotrowska
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Lokomotywa
Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa:
Tłusta oliwa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha:
Buch – jak gorąco!
Uch – jak gorąco!
Puff – jak gorąco!
Uff – jak gorąco!

Julian Tuwim
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Już ledwo sapie, już ledwo zipie,
A jeszcze palacz węgiel w nią sypie.
Wagony do niej podoczepiali
Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali,
I pełno ludzi w każdym wagonie,
A w jednym krowy, a w drugim konie,
A w trzecim siedzą same grubasy,
Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy,
A czwarty wagon pełen bananów,
A w piątym stoi sześć fortepianów,

W szóstym armata – o! jaka wielka!
Pod każdym kołem żelazna belka!
W siódmym dębowe stoły i szafy,
W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy,
W dziewiątym – same tuczone świnie,
W dziesiątym – kufry, paki i skrzynie.
A tych wagonów jest ze czterdzieści,
Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści.
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Lecz choćby przyszło tysiąc atletów
I każdy zjadłby tysiąc kotletów,
I każdy nie wiem jak się wytężał,
To nie udźwigną, taki to ciężar.
Nagle – gwizd!
Nagle – świst!
Para – buch!
Koła – w ruch!

Najpierw – powoli – jak żółw – ociężale,
Ruszyła – maszyna – po szynach – ospale,
Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem,
I kręci się, kręci się koło za kołem,
I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej,
I dudni, i stuka, łomoce i pędzi,
A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost!
Po torze, po torze, po torze, przez most,
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Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las,
I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas,
Do taktu turkoce i puka, i stuka to:
Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to.
Gładko tak, lekko tak toczy się w dal,
Jak gdyby to była piłeczka, nie stal,
Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana,
Lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana.

A skądże to, jakże to, czemu tak gna?
A co to to, co to to, kto to tak pcha,
Że pędzi, że wali, że bucha buch, buch?
To para gorąca wprawiła to w ruch,
To para, co z kotła rurami do tłoków,
A tłoki kołami ruszają z dwóch boków
I gnają, i pchają, i pociąg się toczy,
Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy,
I koła turkocą, i puka, i stuka to:
Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!…
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Kto z was jakieś zwierzę ma, 
ten na pewno o nie dba,
tak jak Hela, Jaś i ja.

Ja mam rybki, Jaś ma psa,
Hela małe kotki dwa.

Każdy o swe zwierzę dba:
rybki co dzień karmię ja,
Jaś sam wyprowadza psa,
Hela mleka kotkom da.

Każdy o swe zwierzę dba.

Zwierzęta
domowe

Eliza Piotrowska
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Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa,
konik parska: ichacha,
krowa ryczy: muu… muu… muuu,
indyk gulga: glu, glu, glu!

Owca beczy: bee, bee, bee,
koza meczy: mee, mee, mee,
kura gdacze: ko, ko, ko…
Ale co oznacza to?

Zwierzęta
zagrodowe

Eliza Piotrowska
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Zwierzęta  leśne

Zając kica: kicu, kic,
i nie widzi wokół nic.

Dzięcioł stuka: stuku, puk,
ale hałas, ale huk!

Lis przemyka: myku, myk,
marzy mu się wody łyk.

Jeże tupią: tupu, tup,
chociaż im nie widać stóp.

Eliza Piotrowska
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Hipopotam, lew, żyrafa
miały pójść do fotografa.

Lew wyczesał sobie grzywę,
hipcio zęby umył krzywe,
a żyrafa brudna była
i się w końcu rozmyśliła.

Dziwią się słoń i krokodyl,
że unika mydła, wody.
Dziwią się tygrys z papugą,
że nie myje się tak długo…

Wstyd zrobiło się żyrafie:
– Umyć szyi nie potrafię!
Czy widzicie moją szyję?
Cały tydzień się ją myje!

Zwierzęta
egzotyczne

Eliza Piotrowska
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Eliza Piotrowska

Kąpiel w wannie to przygoda
– w prawo, w lewo pryska woda!

Rączki, plecki, brzuszek, szyję
zaraz tata mi umyje.

Chlapu, chlapu! – woda chlapie,
mydło zmyka, więc je łapię!

W wannie kąpią się kaczuszki,
co gumowe mają brzuszki.

Kąpiel

–  Co tam robisz, mały smyku? 
–  Siedzę sobie na nocniku!

–  Czy wypada, by w wierszyku 
robić kupkę albo siku?

–  Tak, lecz tylko na nocniku!
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Joanna Papuzińska

W naszym kredensie
Rozgościł sen się.
Strudzone wielce chrapią widelce.
Drużynę noży cichy sen zmorzył.
Wymyte talerze
Zbudowały wieżę.
Biała filiżanka tuli się do dzbanka.
Malutki lejek
Przez sen się śmieje,
Bo sny ma wesolutkie:
Że jest rano
I trąbi
Ogłuszającą 
Pobudkę.

W kredensowym  
zamku
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Janina Porazińska

Na Wojtusia z popielnika
Iskiereczka mruga: 
Chodź, opowiem Ci bajeczkę, 
Bajka będzie długa.

Była sobie raz królewna,
Pokochała grajka, 
Król wyprawił im wesele 
i skończona bajka. 

Była sobie Baba Jaga,
Miała chatkę z masła,
A w tej chatce same dziwy,
Cyt, iskierka zgasła.

Na Wojtusia
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Janina Porazińska

Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia, 
Tańcowała dokolusia, dokolusia, 
Tańcowała ranną rosą, ranną rosą
I tupała nóżką bosą, nóżką bosą. 

Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia, 
Tańcowała dokolusia, dokolusia, 
Tańcowała i w południe, i w południe,
Kiedy słonko grzało cudnie, grzało cudnie.

A teraz śpi w kolebusi, w kolebusi, 
Na różowej swej podusi, swej podusi, 
Chodzi senek koło płotka, koło płotka, 
Cicho! Bo już śpi Dorotka, śpi Dorotka…

Ta Dorotka



1  Zawsze okazuj dziecku szacunek – postępuj wobec niego grzecznie, 
łagodnie i cierpliwie, dbaj o jego uczucia i dobro.

2  Zawsze reaguj na płacz dziecka. To często jedyny sposób, w jaki może ono 
komunikować ból, emocje i potrzeby. Okazując zrozumienie i współczucie, 
uczysz je empatii i rozwijasz jego inteligencję emocjonalną.

3  Zaspokajaj potrzebę miłości i bliskości – zawsze patrz dziecku przyjaźnie 
w  oczy, zapewniaj mu dużo dobrego kontaktu fizycznego (przytulania, 
głaskania, masażyków), poświęcaj mu wyłączny czas. Pamiętaj, że mali chłopcy 
potrzebują tyle samo czułości i uwagi, co dziewczynki.

4  Staraj się przez pierwsze dwa-trzy lata osobiście wychowywać dziecko 
w  domu. Głównym zadaniem rozwojowym dziecka w  tym czasie jest 
zbudowanie bezpiecznej więzi z najbliższą osobą, bez czego może mieć 
ono w przyszłości problem z tworzeniem dobrych związków, skłonność do 
lęków, zaburzeń osobowości, uzależnień i zachowań aspołecznych. 

5  Jak najwięcej rozmawiaj z dzieckiem, objaśniaj mu świat, zadawaj pytania, 
czytaj książki. Pierwsze lata życia są najważniejsze dla nauki mowy i myślenia. 
To szczególnie ważne dla chłopców, których lewa półkula mózgowa, 
odpowiedzialna za język i myślenie, rozwija się później i wolniej!

6  Dbaj o to, by dziecko miało dużo swobodnego ruchu, także na świeżym 
powietrzu – to niezbędne dla rozwoju jego ciała i mózgu. Baw się z dzieckiem 
– zabawa to dla niego ważna forma nauki.

7  Gdy dziecko źle się zachowuje i  czujesz złość, wyraź ją dojrzale: spokojnie, 
w  rozmowie, szukając rozwiązania problemu, a  nie okazji do wyładowania 
się na dziecku. Złe zachowanie dziecka jest często wołaniem o czas i uwagę 
rodziców. Ucz dziecko, także swoim przykładem, używania słów: proszę, 
dziękuję, przepraszam. Grzeczność ułatwi mu życie.

8  Pamiętaj, że co najmniej do 2. roku życia dzieci nie powinny mieć kontaktu 
z  telewizją i  komputerem, a  starsze nie powinny spędzać przed ekranem 
więcej niż 2 godziny dziennie, bo zaburza to ich rozwój psychiczny, umysłowy, 
fizyczny i społeczny.

9  Akceptuj i wspieraj swoje dziecko – budujesz jego poczucie własnej wartości.

10  Wprowadź w domu jasne zasady: co wolno, czego nie wolno. Egzekwuj je 
z szacunkiem i stanowczo. Bądź przykładem właściwych zachowań.

11  Od urodzenia do 12. roku życia czytaj dziecku dla przyjemności 20 minut 
dziennie, codziennie – wychowasz dobre, mądre i szczęśliwe dziecko. 

12  Zajmując się dzieckiem, dbaj o to, by również Twoje potrzeby były 
zaspokajane. Zapewnij sobie pomoc i wsparcie ze strony życzliwych ludzi.   

12 przykazań
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Rodzice są
najważniejszymi 
osobami 
w życiu dziecka. 
Od tego, 
jak je traktują 
i wychowują, 
zależeć będzie 
całe jego dorosłe 
życie. A trwa ono 
znacznie dłużej niż 
dzieciństwo!



1  Nigdy nie potrząsaj małym dzieckiem ani nie postępuj z nim w gwałtowny 
sposób, bo możesz trwale uszkodzić jego mózg i  organy wewnętrzne. 
Dziecko jest bardzo delikatne! 

2  Nigdy nie bij dziecka, nie dawaj mu klapsów i nie stosuj innych form przemocy, 
gdyż narusza to godność dziecka, zaburza jego zdrowy rozwój emocjonalny, 
uczy przemocy i jest sprzeczne z prawem. 

3  Nie krzycz na dziecko i nie odzywaj się do niego niegrzecznie, bo niszczy 
to jego poczucie własnej wartości, wzbudza złość i uczy nieuprzejmego 
zachowania wobec innych. 

4  Nie strasz dziecka – lęk odbiera siłę i  rodzi bezradność. Osoby silne 
i odważne lepiej radzą sobie w życiu.

5  Nie wyśmiewaj dziecka, nie upokarzaj go, nie nazywaj obraźliwie lub 
lekceważąco, nie  wprowadzaj w  stan zakłopotania, bo zniszczy to jego 
radość życia i poczucie własnej wartości. Równie krzywdząca jest obojętność 
wobec dziecka.

6  Nie oceniaj ciągle i nie krytykuj dziecka, zwłaszcza publicznie, bo odbiera 
mu to swobodę, odwagę i wiarę w siebie. Jeśli nie podoba Ci się jakieś jego 
zachowanie, odnieś się do tego zachowania, a nie do cech lub zdolności 
dziecka. Nie mów: Jesteś głupia. Jesteś zły. Powiedz raczej: Nie można 
niszczyć zabawek. Nie zabieramy cudzych rzeczy. 

7  Nie porównuj dziecka z innymi dziećmi, ani negatywnie – na przykład: Jaś 
zawsze umie, a ty nigdy, ani pozytywnie: Jesteś najmądrzejsza ze wszystkich 
dzieci. I kompleksy, i megalomania utrudniają życie i psują relacje z ludźmi.

8  Nie wyręczaj dziecka w  tym, co potrafi już zrobić samo, także w zakresie 
samoobsługi i sprzątania po sobie. Chcesz przecież wychować samodzielnego 
i kompetentnego człowieka.

9  Nie przerzucaj na dziecko odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo. Trzeba 
ostrzegać dziecko, ale to nie zwalnia dorosłych z ciągłego czuwania nad nim.

10  Nie obarczaj dziecka winą za swoje problemy, niepowodzenia czy złe 
samopoczucie. Nie zaspokajaj swych niespełnionych marzeń, ambicji lub 
potrzeb poprzez dziecko, ponieważ  możesz je okaleczyć psychicznie 
i utrudnić mu życie. 

11  Nie pozwalaj, by w domu telewizor był włączony przez cały czas, bo dziecko 
szybko się od niego uzależni. W żadnym wypadku nie umieszczaj telewizora  
ani komputera w pokoju dziecka, lecz postaw je we wspólnej przestrzeni domu. 

12  Nie poganiaj dziecka, by szybciej stało się dorosłe i  dało ci spokój.  
Bez długiego i  dobrego dzieciństwa trudno wyrosnąć na dojrzałego, 
twórczego i szczęśliwego człowieka.

12 zakazań
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Rodzic 
powinien być 
opiekunem, 
przewodnikiem 
i obrońcą dziecka 
w świecie, a nie  
jego postrachem 
i napastnikiem.



Idzie niebo ciemną nocą, 
ma w fartuszku pełno gwiazd. 
Gwiazdy błyszczą i migocą, 
aż wyjrzały ptaszki z gniazd. 
 
Jak wyjrzały – zobaczyły 
i nie chciały dalej spać, 
kaprysiły, grymasiły, 
żeby im po jednej dać! 
 
– Gwiazdki nie są do zabawy,
tożby nocka była zła! 
Ej! Usłyszy kot kulawy! 
Cicho bądźcie!… A, a, a…

Idzie niebo
Ewa Szelburg-Zarembina


