
Wartości a wychowanie dziecka

Budowanie systemu wartości, zasad moralnych jest jednym z podstawowych zadań 

rodzica wobec dziecka. To w rodzinie  od urodzenia dziecko spotyka się z wartościami, które 

kształtują jego postawy. Wprowadzanie dziecka w świat pożądanych wartości nie jest rzeczą 

prostą ani łatwą. Jest procesem ciągłym i długotrwałym bowiem wartości nie są raz dane, są 

wypracowywane. 

Wiek przedszkolny to drugie stadium rozwoju moralnego tzw. realizm moralny.     

Faza ta przypada na okres od 2 do 7 roku życia. Dzieci w tym wieku traktują reguły jako 

obowiązujące w sposób bezwzględny, podawane do przestrzegania zasady są ich zdaniem 

niezmienne. Wartościujące komunikaty usłyszane od dorosłych są przyjmowane jako 

oczywiste, bezwarunkowe, bo wypowiada je osoba dla dziecka znacząca. Tak więc każde 

stwierdzenie rodzica: „ to jest złe, to jest dobre, ładne, tego nie lubię, to mi się podoba” 

wynikające z jego preferencji, jego systemu wartości, na drodze komunikacji jest 

przekazywane dziecku. Jednoznaczne komunikaty „ to jest złe, tak nie wolno, zakazuję, nie 

zgadzam się” użyte w konkretnych sytuacjach są dla dziecka niezbędne, dają poczucie 

bezpieczeństwa i uczą rozstrzygnięć moralnych. Dzieci w stadium realizmu moralnego 

skłonne są oceniać postępowanie jako dobre lub złe w kategoriach jego następstw fizycznych, 

obiektywnych konsekwencji. Tak silnie wierzą w moc reguł, ze ich zdaniem, gdy są one 

naruszone to musi się to spotkać z nieuchronną karą. Dzieci nie są jeszcze zdolne pojąć całej 

złożoności świata. Zdolność do własnej oceny tego co prawdziwe i nieprawdziwe, dobre i złe 

możliwe jest dopiero wtedy, gdy wcześniej odpowiednia wiedza o świecie zostanie 

przekazana im przez godny szacunku autorytet. Świat wartości dziecka przedszkolnego 

budowany jest na wzorcach osobowych, które go otaczają (rodzice, dziadkowie, nauczyciele, 

rodzina, przyjaciele). Jeżeli osoby te dają dobry przykład, są autorytetem godnym 

naśladowania i dziecko wzrasta w atmosferze miłości to jego świat wartości wypełnia się 

dążeniem do ideałów, utrwalaniem pozytywnych wzorców postępowania, wrażliwością na 

potrzeby drugiej osoby.

Budując system wartości głównie opieramy się na takich  wartościach jak :

 DOBRO: rozróżnianie dobra i zła, wrażliwość na krzywdę innych ludzi i zwierząt, 

udzielanie pomocy potrzebującym, poznawanie wzorów godnych naśladowania, 

rozwiązywanie konfliktów.

 MIŁOŚĆ: dziecka do siebie, dziecka do innych, innych do dziecka, dziecka 

do zwierząt, okazywanie uczuć innym



 PRAWDA: uznanie fałszu jako przeciwieństwa prawdy, dostrzeganie konsekwencji 

kłamstwa, prawdomówność jako wartość (u osób dorosłych, rówieśników, bohaterów 

literackich)

 AKCEPTACJA INNYCH: rozumienie uczuć innych ludzi, dostrzeganie 

indywidualności innych ludzi, dostrzeganie różnic między ludźmi 

(niepełnosprawność, wygląd, charakter, religia, narodowość) rozbudzanie ciekawości, 

otwartości na innych ludzi  poszerzanie grona przyjaciół, poznawanie kultury, sztuki 

i języka innych narodów

 AKCEPTACJA SIEBIE: wiara w swoje możliwości, rozumienie swojej 

niepowtarzalności, uczenie się na własnych błędach

 PRZYJAŹŃ: rozumienie trwałości przyjaźni, pielęgnowanie przyjaźni, rozpoznawanie 

prawdziwej przyjaźni (w literaturze i w życiu),rozpoznawanie cech 

charakterystycznych dla przyjaźni (zaufanie, niesienie pomocy, dotrzymywanie 

tajemnic, dzielenie się, wzajemne wsparcie)

 PIĘKNO: człowieka wewnętrzne (dobre uczynki, opiekuńczość, wrażliwość, 

pracowitość, szczerość, uczciwość) zewnętrzne krajobrazy, najbliższe otoczenie, 

dorobku kulturowego, muzyka, literatura, sztuka

 SPRAWIEDLIWOŚĆ: respektowanie reguł, jednakowe traktowanie innych, równy 

podział danej rzeczy na uczestników zabawy

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ: za siebie, za innych, za rzeczy materialne, dostrzeganie jej 

u innych. 

Wartości nie są czymś oczywistym. Nie rodzimy się z ich znajomością czy umiejętnością 

kierowania nimi. Dlatego czymś ważnym i oczywistym jest zapewnienie wszystkim dzieciom

warunków do nauki wartości by miały szansę posługiwać się nimi. Musimy pamiętać, że 

wartości przede wszystkim wynosimy z domu rodzinnego, a przedszkole jest miejscem, które 

powinno wspierać rodziców przy ich wprowadzaniu. Mocny system wartości i umiejętności 

ich stosowania w życiu to najważniejszy kapitał, w jaki powinniśmy wyposażyć dziecko. 

Należy nauczyć dzieci:

 jak być przyzwoitym człowiekiem,

  jak budować dobre relacje z rówieśnikami,

 jak dokonywać właściwych wyborów.

Należy uczyć wartości moralnych gdyż brak wartości stanowi zagrożenie dla świata. 

Najważniejsza w nauczaniu wartości powinna być świadomość dorosłych, że nie teoria, lecz 

ich własny przykład i zachowania najgłośniej przemawiają do dzieci. Trzeba być jednak 



uważnym, by praktykowane przez nas wartości w życiu codziennym, były spójne z tymi, 

których nauczamy. Wychowując dzieci należy pamiętać o tym, iż uczy się ono w zależności 

od środowiska, w którym żyje.


