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Dziecko pyta - my odpowiadamy.

- Dlaczego dziecko pyta?
- Nie ma mało istotnych dziecięcych pytań.
- Dostosowanie reakcji werbalnych osób dorosłych do wieku, wiedzy i możliwości
intelektualnych dziecka.

Maleńkie dziecko nie mając jeszcze możliwości porozumiewania się ze światem za pomocą słów,
poznaje go wyłącznie dzięki zmysłom ( wzrok, słuch, dotyk, węch, smak). Oswaja się dzięki nim ze swoim
najbliższym otoczeniem i najbliższymi osobami. Poznaje głos i dotyk matki, będący źródłem znanych
bodźców. Z czasem reaguje na jej twarz i tempr głosu.
Stopniowo owo bliskie otoczenie dziecka poszerza się i wzbogaca dodając mu poczucie stałości i
bezpieczeństwa emocjonalnego.
Podczas fizycznego rozwoju dziecko wzbogaca świat jego spostrzeżeń i doznań dzięki coraz większej
ekspresji ruchowej. Raczkowanie i siadanie pozwala maluchowi na poszerzenie pola poznawczego przez
niego otoczenia a jednocześnie na oswojenie go dzięki bliskości matki i innych członków rodziny. Oni
właśnie są przewodnikami w procesie rozwoju malucha. Komunikacja między nimi a najbliższymi ma
początkowo charakter niewerbalny
( mimika i pantomimika).
Z czasem jednak słowo - zdobywa znaczącą pozycję w porozumiewaniu się z dzieckiem.
" Mama", " tata"," baba", w wykonaniu maluszka, stają się wielką radością rodziców.
Około 1 - 1,5 roku życia pojawiają sie pierwsze przejawy komunikacji werbalnej, bowiem ciekawość
werbalna dziecka ( wspierana przez otoczenie) motywuje je do stosowania pierwszych pytań: " a to?", "co
to?".
W tak prosty sposób manifestowania ciekawość świata pojawia się w różnych sytuacjach
( zabawa, poznawanie części własnego ciała, oglądanie książeczek)- daje możliwość wzbogacenie
słownictwa i wykorzystywanie go do porozumiewania się, do oswajania i nazywania elementów otoczenia.
Jest także czynnikiem wspierającym rozwój myślenia dziecka.
I właśnie ta funkcja poznawcza - symulowana systematycznie przez osoby opiekujące się dzieckiem
sprawia, że ono w wieku przedszkolnym, ciągle ciekawe świata, stawia coraz bardziej różnorodne i coraz
bardziej skomplikowane pytania dotyczące osób, rzeczy i zjawisk spostrzeganych i przeżywanych na co
dzień.
Jak my, dorośli reagujemy na potok pytań towarzyszącym naszym pociechom w trakcie spaceru,
zabawy, oglądania bajek, towarzyszenia nam w domowych zajęciach?
Dokonując nawet niewielkiego wglądu w samego siebie, odpowiedzieć na to pytanie można prosto: "
bardzo różnie".
Niektórzy z nas zachwyceni ciekawością i mądrością malucha początkowo cierpliwie zaspakajamy jego
ciekawość. Z czasem - odpowiedzi nasze są coraz bardziej skrótowe, powierzchowne, aż wreszcie
zaczynamy używać takich reakcji werbalnych jak np: porozmawiamy w domu, później ci wytłumaczę,
zapytaj tatusia bo ja nie mam czasu, itd.
Te ostatnie zwroty pojawiają się w zachowaniu dorosłych wówczas, gdy śpieszymy się, jesteśmy
zdenerwowani, zniecierpliwieni, gdy jesteśmy zaaferowani naszymi obowiązkami.
Nie wiem czy powszechnie, ale częste jest stwierdzenie rodziców, że duża ilość pytań stawianych przez
dziecko, w krótkim czasie, powoduje u nich zniecierpliwienie.
Próbujemy " zbyć dziecko", zmieniamy temat, proponujemy dziecku " a teraz idź się pobawić".
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Co czuje wówczas maluch?
Przede wszystkim nie jest zaspokojona jego ciekawość poznawcza, ponadto czuje się zlekceważony,
odrzucony.
Powtarzanie takich sytuacji powoduje z czasem rozluźnienie więzi emocjonalnej z tak traktującym dziecko
dorosłym; pojawia się poczucie zagubienia. Rezultatem ostatecznym
( wcale nie rzadko obserwowanym) jest obniżenie poczucia własnej wartości, brak zaufania do innych
dorosłych a także trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych.
Niewątpliwie nikt z rodziców nie życzył by sobie, by wyżej opisane symptomy charakteryzowały
zachowanie ich pociech.
Należy więc zdać sobie sprawę, że w żadnym wieku dzieci ( także przedszkolnym) nie spotykamy się z ich
strony z pytaniami nie istotnymi. Każde z nich pojawia się wówczas, gdy nasz maluch:
- czegoś nie wie ( nikt poza dorosłymi nie zaspokoi jego ciekawości poznawczej),
- czegoś nie rozumie ( tylko dorośli mu tą obcą, nieznaną rzeczywistość wytłumaczą),
- czegoś boi się ( tylko dorośli werbalizując i racjonalizując ów lęk, mogą go oswoić, zmniejszyć,
zlikwidować).
To ogromne i odpowiedzialne wyzwanie dla nas - jako rodziców i wychowawców.
Jakie są więc nasze powinności?
W moim odczuciu - na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji różnych środowisk rodzinnych najistotniejsze są:
1. Ciągła obserwacja dziecka, jego potrzeb komunikowania się z nami.
2. Okazywanie maluchowi naszej gotowości do rozmowy z nami, przejawiające się np: stwierdzeniem " Jeśli
nie wiesz, nie rozumiesz, to ja postaram się ci to wytłumaczyć".
3. Niezależnie od naszego nastroju ( pośpiech, zdenerwowanie, zmęczenie), opanowuje negatywne emocje,
należy znaleźć w sobie maksimum cierpliwości i spokoju, by móc z dzieckiem rozmawiać i rozpraszać jego
rozliczne wątpliwości.
4. Należy pamiętać o tym, że nie ma ze strony dziecka pytań nieistotnych. To tylko nam niektóre z nich
wydają się błahe; dla malucha są to niekiedy sprawy " życia lub śmierci".
5. Nasze odpowiedzi powinny być proste; takie jakie są owe dziecięce pytania. Winny być dostosowane do
wieku i poziomu rozwoju mowy oraz myślenia naszego malucha.
6. Dziecko wyraża wobec nas potrzebę komunikowania się nie tylko drogą werbalną. Jego mimika i niektóre
specyficzne zachowania emocjonalne sygnalizują nam, że nie rozumie, bądź boi się czegoś.
Musimy więc " nauczyć się " swojego dziecka właściwie rozumieć jego zachowanie, by adekwatnie
rozwiązać jego wątpliwości, ukoić emocje, rozproszyć lęk.
W obecnej sytuacji, gdy wszystkie nasze dzieci mają w istotny sposób ograniczone kontakty
społeczne, to głównie rodzice są dla nich źródłem wiedzy i bezpieczeństwa emocjonalnego. Tym
trudniejsza jest więc dla nas dorosłych realizacja wyżej opisanych zadań.

Życzę więc sobie i wszystkim Rodzicom takiej kondycji psychofizycznej, byśmy
z naszymi dziećmi i wnukami rozmawiali z wielką miłością i poczuciem odpowiedzialności.
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