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 „BYĆ DZIECKIEM, KIEDY MAMA JEST ZARADNA”. 

TERAŹNIEJSZOŚĆ ORAZ PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA Z 

PERSPEKTYWY MATEK DZIECI PRZEDSZKOLNYCH 

 

Jednym z charakterystycznych rysów współczesności bywa wczesne – realizowane już 

w okresie przedszkolnym – planowanie kariery zawodowej dziecka. Organizacja czasu 

wolnego dzieci w tym czasie ukierunkowana jest na wykorzystanie potencjału tego okresu. 

Miejsce spontanicznej zabawy zajmują często zajęcia dodatkowe, które niejednokrotnie zbyt 

silnie angażują dzieci. Niezaprzeczalnie w ostatnich latach wzrasta rola ojca w wychowaniu 

potomstwa. Nie wyklucza to faktu, że matka wciąż pozostaje pierwszą osobą znaczącą, 

ukierunkowującą spontaniczną aktywność dziecka. Dojrzałość matki – jej zdolność 

krytycznego ustosunkowania do szerokiej oferty edukacyjnej – może być jednym z 

czynników, który warunkuje dobór aktywności, które odpowiadają możliwościom dzieci a 

jednocześnie sprzyjają możliwościom realizacji ich potencjału w przyszłości. Celem 

niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na wybrane - możliwe uwarunkowania, szanse 

oraz ograniczenia wczesnego planowania ścieżki rozwojowej w zakresie edukacji dla dziecka 

oraz rolę matki w tym względzie. Jako tło teoretyczne tych rozważań uwzględniono 

perspektywę psychospołecznego rozwoju, zaproponowaną przez E. H. Eriksona (1997).  

 

Macierzyństwo – pomiędzy generatywnością a stagnacją 

Jakość podejmowania roli matki oraz ojca warunkowana jest nie tylko dojrzewaniem 

organizmu. Jest ona również efektem indywidualnych dążeń, decyzji czy wyborów 

określnego systemu wartości. Jednak nie tylko te czynniki mają znaczenie. Z racji nowości 

podejmowanego zadania (niezależnie od liczby dzieci, uwzględniając ich indywidualność 

oraz niepowtarzalne warunki społeczno-ekonomiczne ich rozwoju) jakość jego realizacji 
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będzie również warunkowana oddziaływaniami kulturowymi, wyrażanymi w określonych 

przez społeczeństwo oczekiwaniach wobec rodzica (por. Bakiera, 2013, s. 107). 

Jedną z bardziej płodnych interpretacyjnie koncepcji, która odnosi się do rozwoju 

człowieka dorosłego a uwzględnia w tym względzie znaczenie oczekiwań społecznych jest 

sformułowana przez E. Eriksona koncepcja rozwoju psychospołecznego (Douvan, 1997; 

Bakiera, 2013). Zastosowanie w odniesieniu do rozwoju sformułowania „psychospołeczny” 

dla Eriksona oznacza, że „stadia życia człowieka od urodzenia do śmierci są ukształtowane 

przez wpływy społeczne, wchodzące w interakcję z fizycznie i psychologicznie 

dojrzewającym organizmem” (Lindzey, Hall, 1994, s. 88). Niezaprzeczalnym jej atutem jest 

zatem nie tylko zaakcentowanie dynamiki rozwoju człowieka – podkreślenie, że w toku życia 

nieustannie różnicuje on i integruje niepowtarzalną strukturę swej osobowości. Jej zaletą jest 

również uwzględnienie wielu, jakościowo zróżnicowanych czynników, które warunkują 

rozwój. Można je skategoryzować w trzy jakościowo odrębne grupy: biologiczne, psychiczne 

oraz społeczne (w tym historyczne i kulturowe). 

Kładąc duży nacisk na znaczenie w rozwoju czynników społecznych i przystosowania 

do wymagań otoczenia, Erikson przyjmuje zasadę epigenezy jako podstawę zrozumienia 

teorii rozwoju człowieka – też dorosłego (Witkowski, 1989). Odnosząc się do terminu 

epigenezy (właściwego dla embriologii), należy przyjąć, że istota procesu rozwoju (jego 

dynamiki i stadialności) polega na tym, że w wyniku wewnętrznych przemian każdy organ 

rozwija się w czasie dla niego przeznaczonym, aby stać się częścią dobrze funkcjonującej 

całości (organizmu). Organy rozwijają się i różnicują według z góry określonego planu 

podstawowego. Zahamowanie rozwoju jednego organu może stać się źródłem zaburzeń 

wzrostu i rozwoju innych organów (por. Basistowa, 1999, s. 111; Szczukiewicz, 1998, s. 21).  

Zgodnie z powyższą zasadą rozwój osobowości przebiega według pewnego „planu”. 

Plan ten – co wydaje się być szczególnie znaczące – wyraża się stopniowym poszerzaniem 

jakości uspołecznienia: od nawiązania pierwszej relacji z matką, kończąc na włączeniu osoby 

w całość sytuacji społecznej (Szczukiewicz, 1998, s. 22). Rozwój ten realizowany jest 

jednocześnie dzięki rozwiązywaniu kryzysów normatywnych, które są charakterystyczne dla 

każdej fazy rozwojowej. Ich rozwiązanie daje szansę rozwinięcia określonej siły psychicznej, 

która jest istotna dla podejmowania kolejnych zadań rozwojowych. 
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Kryzys normatywny traktowany jest przez Eriksona (1997, s. 282) jako okres 

przejściowy a jednocześnie zwrotny w cyklu rozwojowym człowieka, który charakteryzuje 

się szczególnym niezrównoważeniem między możliwościami jednostki (wrodzonymi 

czynnikami dojrzewania) a wymaganiami otoczenia, pomiędzy wrażliwością jednostki a 

wzrostem jej potencjału do przystosowania i zmian (por. Sęk, 1998, s. 488). Na każdym 

etapie życia pojawiają się zatem momenty krytyczne, które należy rozumieć jako „momenty 

rozstrzygające pomiędzy postępem a regresją, [pomiędzy] integracją a opóźnieniem” 

(Erikson, 1997, s. 282). Jak trafnie w tym kontekście cytuje Eriksona (1962) P. Szczukiewicz 

(1998) sedno kryzysu polega na tym, że „istota ludzka w określonym wieku, dzięki swojemu 

fizycznemu, intelektualnemu i emocjonalnemu rozwojowi, staje się gotowa i chętna do 

stawiania czoła nowemu życiowemu zdaniu, czyli zestawowi wyborów i prób, które zostały 

określone i przygotowane przez strukturę społeczną w jakiś tradycyjny sposób. Nowe 

życiowe zadanie reprezentuje kryzys, którego wynik może być udanym awansem lub też 

przeciwnie – zaburzeniem cyklu życia, które obciąży przyszłe kryzysy”. 

Charakterystycznym dla omawianego okresu – dorosłości jest kryzys generatywność 

(generativity) – poczucie stagnacji (sense of stagnation). Naturalna potrzeba dojrzałego 

człowieka w formie dążenia do kreatywności może (nie musi) wyrażać się w trosce o 

powołanie do życia i wychowanie następnego pokolenia (Erikson, 1997, s. 278-279). Jak 

zauważa L. Witkowski (1989, s. 152), generatywność w ujęciu Eriksona obejmuje nie tylko 

płodność, ale również twórczość i należy ją rozumieć między innymi jako „zdolność do 

powoływania do życia (generate) nowych istot, nowych wytworów i nowych idei, łącznie z 

rodzajem zdolności (power) do autokonstytucji pod względem ostatecznego rozwinięcia 

tożsamości”. Jest to zatem faza znacząca w rozwoju każdego dorosłego człowieka, w tym w 

szczególności w rozwoju każdej matki. Przejście tej fazy rozwojowej daje mianowicie szansę 

na ukształtowanie „siły rozwojowej” (cnoty), którą Erikson (1997, s. 278-279) określa 

terminem troskliwości (care) – „nowej formy zaangażowania, o stałej ekspansji, która wyraża 

się w podejmowaniu opieki wobec osób, wytworów lub idei” (Witkowski, 1989, s. 153). 

Wyrażona w tej formie naturalna potrzeba każdego człowieka – pozostawienia po 

sobie spuścizny, trwałego wkładu w życie społeczne nie musi zostać rozwinięta. 

Przeciwieństwem generatywnosci/kreatywności jest stagnacja, która może ujawniać się w 

formie regresu do „obsesyjnej potrzeby pseudointymności, czemu towarzyszy często poczucie 
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stagnacji oraz osobistego zubożenia” (Erikson, 1997, s. 278). Miejsce siły rozwojowej 

(troskliwości) zajmuje w tej sytuacji „negacja – odmowa włączania pewnych osób czy 

pewnych grup w obręb własnego zainteresowania generatywnego” – zanik troski o nich 

(Witkowski, 1989, s. 153). 

 Uwzględniając w kontekście podejmowanej problematyki znaczenie rozwoju rodzica 

– w tym wypadku matki, której powierzono troskę o pielęgnowanie i przede wszystkim 

wychowanie dziecka, brak pozytywnego rozwiązania omawianego kryzysu rozwojowego 

może mieć długofalowe i bardzo negatywne (czasem wręcz tragiczne) następstwa. Istotne 

może być więc wspieranie matek na tym etapie ich rozwoju. Podkreślić jednocześnie należy, 

że generatywność stanowi istotny predyktor dobrostanu – nie tylko osobowościowego, ale 

również społecznego – kobiet w okresie wczesnej i średniej dorosłości. Zwraca na to w 

sposób szczególny uwagę za L. Wojciechowską (2010) L. Bakiera (2013), dookreślając 

znaczenie zaangażowanego rodzicielstwa dla rozwoju dorosłych. Można więc oczekiwać, że 

kobiety, które realizują siebie wypełniając rolę rodzicielską, mają szansę doświadczać pełni w 

tym względzie. Zgodnie z przyjętą perspektywą istotne znaczenie w tym zakresie mają jednak 

również społeczne oczekiwania. Problematyka ta zostanie naszkicowana w kolejnej części 

niniejszego opracowania.  

 

Współczesne matki a społeczne (możliwe) wobec nich oczekiwania 

Jednym z wyzwań współczesnego, dorosłego człowieka jest konieczność godzenia 

wielu ról społecznych – najczęściej rodzinnych i zawodowych. Jak wskazuje B. Lachowska 

(2012), która od kilku lat prowadzi szczegółowe badania nad konfliktem i facylitacją tych ról, 

badaczom często towarzyszy przekonanie, że kwestie związane z godzeniem ról rodzinnych i 

zawodowych są domeną wyłącznie kobiet. Zaistniałe w ostatnich latach przemiany społeczne, 

gospodarcze oraz kulturowe warunkują jednak to, że godzenie ról rodzinnych i zawodowych 

będzie zjawiskiem nie tylko występującym coraz częściej, ale też zjawiskiem, które będzie 

dotykało zarówno kobiety jak i mężczyzn (Lachowska, 2012, s. 353). 

W ostatnich latach znacząco zmieniła się mianowicie sytuacja ojca. Współcześni 

ojcowie – świadomi znaczenia, jakie ma ich relacja z dzieckiem dla jego rozwoju – często 

przejmują role, które jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz traktowane były jako właściwe 

kobiecie/matce. Zmiany te należy traktować jako korzystne (o ile naturalnie możliwe jest 
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godzenie ról rodzinnych i zawodowych przez oboje rodziców), gdyż (pomimo wspomnianych 

zmian) niezmienny pozostaje fakt, że „obecność ojca w procesie wychowania jest nie tylko 

ważna i konieczna, ale praktycznie niemożliwa do zastąpienia” (Witczak, 1987, s. 16; por. 

Kornas-Biela, 2001). Niezależnie od aktualnych przeobrażeń, niezmienne pozostaje również 

to, że matka jest z reguły wciąż pierwszą osobą znaczącą, która ukierunkowuje aktywność 

dziecka (Kornas-Biela, 1999; Bakiera, 2013). 

Doceniając niebagatelną rolę matki w wychowaniu potomstwa, wielu doradców 

próbuje pomóc kobietom w realizowaniu tej jednej z najważniejszych, życiowych ról. 

Księgarnie, szkolenia, programy medialne oferują wiele cennych wskazówek, porad czy 

wręcz zaleceń, określających to, jak być „dobrą matką”. Współczesne kobiety mogą korzystać 

również z wielu udogodnień w tym zakresie. Już nie tylko pralki automatyczne, środki 

higieniczne, elektryczne nianie, nosidełka i zaawansowane technologicznie zabawki czy 

nawet wózki do uprawiania joggingu w towarzystwie pociechy mają usprawnić spełnianie 

siebie w tej roli. Nie należy zapominać również o częstszym (w porównaniu z poprzednimi 

dekadami) wsparciu ze strony ojca dziecka. 

Wspomniane udogodnienia mogą z całą pewnością przyczyniać się do tego, że 

współczesne matki łatwiej wykonują wiele różnorodnych zadań. Napotykają jednak również 

na pewne ograniczenia. Wielość docierających informacji (często sprzecznych), 

niebezpieczeństwa związane z rozwojem chociażby technologii czy z dostępem do mediów (i 

związane z tym zagrożenia, na jakie narażone są ich dzieci), atomizacja życia rodzinnego etc. 

– wszystko to sprawia, że wiele kobiet uznaje, iż macierzyństwo ich matek czy nawet babć 

było łatwiejsze (Rymarz, 2012). Uwzględniając powyższe, możliwe ograniczenia K. Molenda 

(2014) na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Anną Giza-Poleszuk – socjologiem 

analizującym m.in. problematykę rodziny i więzi społecznych – podkreśla również inne: 

„Współczesne matki dały się zapędzić w perfekcyjne macierzyństwo. Mają poczucie, że nie 

tylko one same muszą być idealne - zadbane, pracujące i dbające o dom, męża i dziecko, ale 

także ich pociechy. Matki mają poczucie totalnej porażki, jeśli ich dzieci nie są geniuszami” 

(por. S. Szwed, 2014). 

Lansowany przez media a także przez same kobiety (w tym matki) wizerunek 

doskonałości może sprawiać, że wiele z nich (w konfrontacji z rzeczywistością) może 

doświadczać frustracji, poczucia braku satysfakcji z pełnionej roli, ale również lęku przed jej 
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podejmowaniem. Pomijając ten (niezwykle ważny, jednak również złożony problem) istotne 

znaczenie w kontekście podejmowanej problematyki ma fakt, że na matkach ciąży również 

poczucie wielkiej odpowiedzialności za rozwój i wykształcenie swoich dzieci. Jak wskazuje 

za A. Giza-Poleszuk S. Szwed (2014) „współczesna matka ma poczucie totalnej porażki, gdy 

dziecko nie mówi w wieku pięciu lat po angielsku, nie jeździ konno” etc. Współcześnie każda 

matka może korzystać z wielu udogodnień, zwłaszcza w zakresie zaspokojenia potrzeb 

bytowych swoich bliskich, jednak jednocześnie nastąpiła gwałtowna zmiana w zakresie 

oczekiwań wobec nich. O ile kilka/kilkadziesiąt lat wstecz matki miały szansę być z siebie 

dumne na podstawie kryteriów, które były wyraźne i mierzalne (zadbanie o potrzeby 

fizyczne, poczucie bezpieczeństwa etc. swego dziecka), o tyle aktualnie matki coraz częściej 

– pod wpływem oczekiwań społecznych zawartych w wielu przekazach medialnych, które 

mają z reguły służyć wsparciu mam – mają poczucie odpowiedzialności za aspekty rozwoju 

nieuchwytne czy też zbyt odległe w czasie, by móc je trafnie ocenić (chociażby 

doświadczanie przez ich dziecko „poczucia spełnienia” w chwili, kiedy osiągnie dojrzałość – 

a zatem często dopiero za kilkanaście lat).  

Kolejną – istotną i negatywną – zmianą, na którą wskazuje we wspomnianym 

wywiadzie Giza-Poleszuk jest fakt, że macierzyństwo dziś „stało się medyczno-naukowe”, 

„odebrane środowisku społecznemu”. O ile matki i babcie współczesnych mam korzystały z 

porad doświadczonych kobiet z grona osób najbliższych, o tyle dziś kobiety przygotowywane 

są do pełnienia roli matki (lub też doskonalenia siebie w tym względzie) przez sztab 

profesjonalistów: położne ze szkoły rodzenia, terapeutów, pediatrów, psychologów etc. (za: 

Szwed, 2014). Trend ten naturalnie nie jest niczym złym, należy jednak zauważyć, że często 

wiąże się z odrzuceniem przez młode matki tak ważnego dla doświadczanego poczucia 

bezpieczeństwa i zaufania do siebie, wsparcia ze strony osób najbliższych. Jednocześnie 

należy pamiętać, że nie zawsze kontrolowana jest ilość profesjonalnych kontaktów (nie 

wspominając o zaleceniach zawartych w poradnikach), na jakie decydują się mamy, w 

szczególności młode. Wielość informacji może być doświadczana jako obciążenie poczuciem 

odpowiedzialności.  

Naturalnie wskazane powyżej ograniczenia współczesnego macierzyństwa nie zawsze 

muszą ujawniać się w formie trudności z pełnieniem roli przez matki. Z tego też względu w 

ostatniej części tego rozdziału poruszany zostanie problem dojrzałości do macierzyństwa. W 
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związku dużym zainteresowaniem specjalistów wielu dziedzin gotowością podjęcia 

obowiązków szkolnych już przez 6 letnie dzieci, duże znaczenie przypisuje się dziś 

przygotowaniu przedszkolnemu. Wprawdzie zgodnie z wytycznymi organizacji systemu 

edukacji dzieci rozpoczynające naukę szkolną powinny mieć podstawowe umiejętności, 

niezbędne do podjęcia obowiązków szkolnych (Karczewska, Kwaśniewska, 2009; 

Wiatrowska, Dmochowska, 2013), jednak oferta edukacyjna skierowana do dzieci w wieku 

przedszkolnym znacząco przekracza ten zakres. Fakt ten – w powiązaniu z omówionymi 

(możliwymi) społecznymi oczekiwaniami, może mieć istotne znaczenie do podejmowania 

przez matki decyzji o doborze aktywności, które mogą nie odpowiadać potrzebom i 

możliwościom dziecka. Na ten aspekt zwrócona zostanie uwaga w kolejnej części tego 

opracowania. 

 

 

 Dookreślanie przyszłości dzieci przedszkolnych ich teraźniejszością. Zabawa czy presja 

zajęć dodatkowych? 

S. Juszczyk (2011) – dokonując analizy zmian w pedagogice przedszkolnej – zwraca 

uwagę nie tylko na ich uwarunkowania, ale przede wszystkim na ich specyfikę. W 

odniesieniu do tego podaje cele wychowania przedszkolnego, sformułowane niemal trzy 

dekady wstecz przez M. Kwiatkowską (1985). Należały do nich: 

 zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychologicznych dzieci, czuwanie 

nad ich zdrowiem i bezpieczeństwem,  

 uspołecznianie dzieci, 

 rozbudzanie ich wrażliwości estetycznej,  

 rozwijanie procesów poznawczych, poszerzanie zakresu wiadomości i umiejętności . 

W porównaniu z tymi kryteriami, jak wskazuje Juszczyk (2011, s. 24), współczesna 

pedagogika przedszkolna zwraca uwagę na wielostronne rozwijanie osobowości dziecka, 

obejmuje oddziaływanie na jego rozwój somatyczny, umysłowy, społeczno-moralny (postawy 

i świat wartości, normy społeczne), język (mowa i komunikowanie się w grupie) oraz 

estetyczny, uwzględniając ekspresję twórczą dziecka.  

Efektem tego jest bardzo duże zaangażowanie nie tylko nauczycieli, wychowawców 

wychowania przedszkolnego, ale również rodziców w tworzenie bardzo rozbudowanych 
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katalogów zajęć dodatkowych, na jakie mogą być zapisane dzieci w wieku przedszkolnym. 

Wielu rodziców ma świadomość tego, jaka odpowiedzialność w tym zakresie ciąży na nich. 

Jest to często poczucie odpowiedzialności za coś, co opisuje wspomniany autor w dość 

dobitnych, cytowanych poniżej słowach:  

Współcześnie młody człowiek, żyjący w świecie ciągłych przewartościowań, 

dynamicznego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, dużego zagrożenia 

ekologicznego, natłoku informacji, wzrastającej liczby i rodzajów przekazów 

medialnych, ograniczeń aktywności ruchowej i kontaktów ze środowiskiem naturalnym 

oraz narastającego chaosu w zakresie świata wartości, powinien być już od 

najmłodszych lat przygotowywany do postrzegania i analizy nowych zjawisk, procesów 

i zdarzeń, aby mógł prawidłowo funkcjonować w dynamicznie zmieniającej się 

rzeczywistości, realizować swoją karierę edukacyjną, aby wejść w dorosłe życie z 

ukształtowanymi umiejętnościami funkcjonalnymi. Już od najmłodszych lat w procesie 

edukacji powinien kształtować jasną wizję tego, do czego chce zmierzać oraz 

świadomość jakie wartości mają wspierać jego egzystencję. Powinien wiedzieć, jak żyć, 

jako istota wolna, autonomiczna, odpowiedzialna za siebie (Juszczyk i in., 2011, s. 9 – 

podkr. ACM). 

Nie można odebrać tym słowom wartości. W ich kontekście pojawia się jednak 

pytanie: czy rodzice – autonomiczni w podejmowaniu decyzji w stosunku do dzieci – mają 

zawsze konieczną i wystarczającą wiedzę na temat tego, jak dostosować bogatą ofertę 

edukacyjną do niepowtarzalnych potrzeb i możliwości własnego dziecka? Odpowiedź na to 

pytanie brzmi: z reguły tak. Wiedza ta wynika chociażby z ich bezcennego, nie dającego się 

zastąpić niczym doświadczenia, opartego na bezpośrednim, wzajemnym kontakcie z 

dzieckiem. Odnosząc się jednak do omawianych w poprzedniej części oczekiwań społecznych 

w tym zakresie, można mieć jednak również pewne obawy. Nie negując dojrzałości rodziców, 

uwzględniając twórcze rozwiązanie kryzysu „generatywność – stagnacja”, które owocuje 

rozwinięciem troskliwości, trzeba jednocześnie uwzględnić, że w wielu przekazach 

medialnych (w tym niekoniecznie opartych na wiedzy naukowej) podkreśla się często trzy 

istotne elementy:  

 jak ważne jest wykorzystanie „nieograniczonego” potencjału rozwojowego dziecka w 

okresie przedszkolnym, 

 jak „nieodwracalne” w skutkach może być przeoczenie tego etapu, 

 oraz jak duża odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na rodzicach (w szczególności 

matce, która prawdopodobnie częściej analizuje takie porady, aniżeli ojciec). 

W kontekście podjęcia wątku autonomii w podejmowaniu przez rodziców decyzji 

interesująca wydaje się być analiza, którą przeprowadziła w swojej pracy magisterskiej S. 
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Urbańska (2004/2010). Dokonała ona mianowicie porównania dwóch roczników poradnika 

„Twoje Dziecko” z lat 2003 i 1975 – pochodzące z okresów o jakościowo odmiennych 

uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych. Na podstawie przeprowadzonych porównań 

autorka stwierdza: „Efektem (tylko) kilkunastu lat przemian, licząc od 1989 roku, jest moim 

zdaniem powstanie nowego dyskursu rodzicielskiego, w którym podmiot-matka zostaje 

pozbawiona kompetencji do współtworzenia i konstruowania treści macierzyństwa niemal w 

każdym jego aspekcie. W nowym systemie społeczno-ekonomicznym zmiana poradnikowego 

dyskursu opiera się na przejęciu i ulokowaniu tych kompetencji w zewnętrznych agencjach, 

reprezentowanych przez szeroko rozwinięty rynek ekspertów wychowania (Urbańska, 2010, 

s. 20). 

Podkreślić trzeba, że publikacja S. Urbańskiej (2010) prezentuje w kilku punktach 

dość skrajne stanowisko. Większość przedszkoli w swoich celach podkreśla, że pierwszymi 

nauczycielami, wychowawcami dzieci są ich rodzice. Nie każdy poradnik czy artykuł 

prasowy odbiera matkom ich podmiotowość etc. Publikacja ta zwraca natomiast uwagę na 

bardzo ważne zmiany jak również na te czynniki, które mogą być powiązane z faktem, że 

wiele mam – w trosce o rozwój swojego dziecka – może nie ufać swojemu doświadczeniu, 

ulegać zewnętrznej presji: przekazów medialnych czy też innych rodziców. 

 Należy uwzględnić również to, że wraz z rozwojem dziecka następuje jednocześnie 

większy jego „udział” w podejmowaniu decyzji przez rodziców. Kiedy dziecko wkracza w 

okres przedszkolny, czas intensywnego rozwoju, czas któremu towarzyszy już nie tylko 

charakterystyczna dla 2-latka autonomia, ale też jego inicjatywa – wiele mam, obawiając się 

utraty potencjału tego okresu a dostrzegając „ochotę” (trudno to nazwać na tym etapie 

rozwoju moralnego „wolą”) ze strony dziecka (o którą naturalnie w tym okresie nietrudno) 

zapisuje dzieci na wiele różnorodnych zajęć dodatkowych. Obok rytmiki, gimnastyki 

korekcyjnej, języka angielskiego, religii ważne miejsce w większości przedszkoli zajmuje 

taniec, balet, karate, szachy, nauka gry na instrumencie czy nawet informatyka - czasem (choć 

niestety rzadziej) zajęcia plastyczne etc.  

Taka różnorodność oferty edukacyjnej może naturalnie sprzyjać rozwojowi 

przedszkolaka. Zdarza się jednak, że zajęcia tego typu zajmują miejsce spontanicznej – 

niezwykle istotnej dla rozwoju w tym okresie – zabawy, zaś efektem ich nadmiaru może być 

przeciążenie: zmęczenie fizyczne czy psychiczne znużenie dzieci. Kolejnym, nie mniej 
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istotnym zagrożeniem takiego podejścia, może być kształtowanie u dzieci braku umiejętności 

odpoczynku, braku zdolności do organizowania sobie czasu wolnego, czerpania z tego 

doświadczenia satysfakcji i przede wszystkim zasobów niezbędnych do radzenia sobie ze 

stresem dnia codziennego w dorosłości (por. Pięta, 2014).  

Naturalnie należy podkreślić, że w okresie przedszkolnym nauka jak i zajęcia 

dodatkowe realizowane są w formie zabaw. Czy jednak zawsze tak jest? Warto w tym 

kontekście podkreślić, że – zgodnie ze definicją encyklopedyczną – zabawa jest aktywnością 

„dobrowolną”, „podejmowaną ze względu na przyjemność, jakiej dostarcza samo jej 

wykonywanie” nie zaś ze względu na określone korzyści (Żygulski, 1998, s. 1024; Kapica, 

1998, s. 1029 – por. Truskolaska, 2007 – podkr. ACM). Nie ma konieczności przypominać, iż 

zabawa nie tylko sprzyja rozwojowi we wszystkich sferach życia małego dziecka 

(poznawczemu, emocjonalnemu, społecznemu etc.) (por. Truskolaska, 2007; Pięta, 2014). Nie 

to jest celem tego opracowania. Warto jednak podkreślić w tym kontekście jeszcze inne 

znaczenie zabawy, na które zwrócił uwagę niemal trzy dekady temu W. Okoń (1987) a które 

przywołuje G. Kapica (1998, s. 1029) omawiając w encyklopedycznym, psychologicznym 

opracowaniu wychowawcze oddziaływanie zabawy: „Zabawa jest swoistym kontaktem 

człowieka z jego rzeczywistością w różnych okresach życia, specyficznym sposobem jej 

przeżywania, zapewniającym harmonię między jednostką a światem” (Okoń, 1987, za: 

Kapica, 1998, s. 1029 – podkr. ACM). 

Takie znaczenie zabawy dla dziecka w okresie przedszkolnym jest nie do przecenienia 

w sytuacji aktualnych zmian nie tylko społeczno-kulturowych, ale też oświatowych, na które 

wskazuje za J. Izdebską (2009, s. 9, 140-141) Juszczyk (2011, s. 20-21):  

„Dzisiaj przestrzeń życia dziecka cechują: ogromna złożoność, zmienność jej struktury, 

nasycenie wielością bodźców, wpływów, oddziaływań. Zmienia się i jednocześnie poszerza 

codzienna przestrzeń życia dziecka, wyznaczona rodzajem kontaktów społecznych oraz 

pojawiającymi się nowymi źródłami kształtującymi dziecięce doświadczenia i przeżycia. […]. 

Poszerza się również przestrzeń psychologiczna. Pojawiają się nowe źródła dziecięcych 

przeżyć, doznań, emocji. Ale jednocześnie kurczy się przestrzeń społeczna, 

egzemplifikowana w bezpośrednich interakcjach interpersonalnych. Z kolei przestrzeń 

temporalna doświadczana jest dzisiaj głównie w wymiarze teraźniejszości, jako „chwilowe” 

dzisiaj. Przyszłość ujmowana jako czynnik motywujący do działania nie istnieje w 
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świadomości młodego pokolenia, przeszłość zaś, jej wartość, opiera się na ogół na 

stereotypach” (Juszczyk, 2011, s. 20-21). 

Nie można w kontekście tych słów pomijać znaczenia zabawy dla rozwoju dziecka w 

okresie przedszkolnym – znaczenia, o którym pisał W. Okoń. Starając się udzielić wstępnej 

odpowiedzi na pytanie postawione w tej części naszego opracowania, chcemy podkreślić, że z 

całą pewnością teraźniejszość dziecka określa (choć na pewno nie determinuje) jego 

przyszłość. Ważne jednak, by zachowana została równowaga pomiędzy spontaniczną zabawą 

a zajęciami dodatkowymi. Ważne jest, by kryterium wyboru spośród tak wszechstronnej dziś 

oferty edukacyjnej było rozważenie znaczenia wybranych zajęć w odniesieniu do 

zainteresowań i zdolności dziecka oraz w odniesieniu do kompetencji niezbędnych do 

podjęcia przez dziecko obowiązków w szkole, dookreślonych terminem gotowości czy też 

dojrzałości szkolnej (por. Wilgocka-Okoń, 2003, Wiatrowska i Dmochowska, 2013). Ważne 

też, by ta teraźniejszość dookreślona została również w bezpośrednich i wzajemnych 

relacjach z bliskimi dziecku osobami – nie tylko rówieśnikami, ale też z matką. Jej rola na 

tym etapie z całą pewnością się zmienia, nie traci jednak na znaczeniu. 

 

Ku konkluzji: znaczenie relacji matki i dziecka w okresie przedszkolnym 

(teraźniejszości) dla ich przyszłości  

Słownik Języka Polskiego PWN definiuje macierzyństwo jako „bycie matką i 

związane z tym uczucia, doznania, powinności1”. Prawdopodobnie niejedna matka, odnosząc 

się do tej definicji, podkreśli, że doświadczenie to nie jest tak proste w swoim przebiegu. 

Macierzyństwo jest przede wszystkim procesem. Jest przy tym procesem warunkowanym 

wieloma czynnikami. Jest ono również procesem niezwykle złożonym, chociażby ze względu 

na to, że jest kształtowane we wzajemnej relacji z innymi, w tym przede wszystkim z 

dzieckiem, które zawsze (od pierwszych chwil życia) jest niepowtarzalne w swoim istnieniu i 

działaniu.  

Czas „bycia matką” – w zależności od gotowości do podjęcia tej roli – może 

obfitować w wiele bezcennych, pozytywnych doświadczeń, owocując nabyciem siły opisanej 

przez Eriksona mianem troskliwości. Nie tylko negatywne doświadczenia wcześniejszych faz 

rozwojowych (por. Erikson, 1997), ale również negatywne doświadczenia w dorosłości mogą 

                                                           
1 http://sjp.pwn.pl/ 
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zniweczyć tę szansę. Brak względnej równowagi pomiędzy możliwościami matki a 

społecznymi oczekiwaniami (opisanymi chociażby w tym szkicu) może skutkować nie tylko 

frustracją, ale również kryzysem, poczuciem stagnacji, nadmiernej koncentracji na sobie i 

własnych potrzebach, obsesyjną potrzebą intymności, która zaspakaja egocentryczne 

nastawienie matki (Erikson, 1997; Bakiera, 2013, s. 104). Ważne jest zatem wspieranie matek 

na tym etapie.  

Istotna w kontekście podejmowanych rozważań wydaje się refleksja nad innym 

jeszcze zagadnieniem. Zgodnie z koncepcją Eriksona, owocem pozytywnego rozwiązania 

kryzysu dorosłości jest troskliwość. Wyrazem generatywności i troskliwości jest nie tylko 

miłość altruistyczna i wspieranie młodego pokolenia, ale również  – co trzeba podkreślić – 

kierowanie wobec niego wymagań prorozwojowych (por. Bakiera, 2013, s. 103). Można więc 

zadać pytanie: co może decydować podejmowaniu przez matki autonomicznych wyborów. 

Wyborów, które – choć mogą być naturalnie oparte na wskazaniach eksperckich – będą nie 

tylko stanowiły dla dzieci motywujące do rozwoju wyzwania, ale również będą adekwatne do 

ich potrzeb i możliwości. Odpowiedź, jaka nasuwa się w kontekście analizy Eriksonowskiej 

koncepcji, jest jedna: dojrzałość do pełnienia roli matki. 

Dojrzałość naturalnie może być warunkowana między innymi czynnikami natury 

fizjologicznej (choć nie może zostać do nich sprowadzona) (por. Camberis i in, .2014,). Siła 

tych procesów może (nie musi) stanowić wielkie wsparcie matki w pierwszych chwilach i 

latach życia dziecka. Dojrzałość w kontekście omawianych w tym rozdziale zagadnień może 

być również rozumiana jako „zdolność jednostki do efektywnego funkcjonowania w obrębie 

społeczeństwa”. Można ją również rozpatrywać w kategoriach „intrapsychicznego 

zróżnicowania, które umożliwia relatywną niezależność od norm społecznych” (Kelson i 

Wink, 1987, s. 531). Z perspektywy przyjętego – Eriksonowskiego modelu, istotne dla ujęcia 

dojrzałości jest jednak uwzględnienie harmonii – względnej równowagi pomiędzy tym, co 

„wsobne” (matką, jej doświadczeniem, jej możliwościami) a tym, co „zewnętrzne” – 

wyzwaniami otoczenia.  

W tym kontekście interesująca jest analiza badań empirycznych nad czynnikami 

powiązanymi z dojrzałością do pełnienia roli matki, którą prezentuje B. Bartosz (2002). 

Znaczące jest to, że – podkreślając procesualny charakter tego doświadczenia – uwzględnia 

ona rolę i wzajemne dopełnianie się jego poszczególnych etapów: (1) czasu przed zajściem w 
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ciążę, (2) okresu ciąży, (3) porodu oraz (4) okresu poporodowego. Odnosząc się do etapu 

czwartego (po urodzeniu dziecka, obejmującego również oddziaływania wychowawcze 

okresu przedszkolnego) podkreśla rolę czynników nie tylko „wewnętrznych” – 

emocjonalnych i osobowościowych, ale również „zewnętrznych” – psychospołecznych. 

Wśród czynników „wsobnych” Bartosz (2002, s. 62-63) na etapie obejmującym 

również okres przedszkolny dziecka, akcentuje znaczenie między innymi „psychologicznej 

gotowość do rodzicielstwa”. Jest ona rozumiana dość szeroko – jako właściwość 

warunkowaną doświadczeniem macierzyństwa na etapach wcześniejszych. Bartosz ujmuje ją 

mianowicie jako „świadomość odpowiedzialności decyzji o poczęciu dziecka, styl życia 

podczas ciąży, aktywne przygotowanie do własnego rodzicielstwa, pełną akceptację dziecka, 

oraz interpretację porodu jako zadania”. „Stosunek matki do poczętego dziecka” jest według 

Bartosz jednym ze szczególnych czynników, istotnych dla doświadczenia gotowości bycia 

matką (Bartosz, 2002, s. 63). Uwzględniając znaczenie czynników psychospołecznych, 

podkreśla rolę trzech grup: (1) jakości relacji z mężem (2) wsparcia ze strony innych osób, w 

tym innych matek oraz (3) jakości relacji z dzieckiem (Bartosz, 2002, s. 65-68).  

Analiza ta wskazuje, że uwzględniając czynniki powiązane z dojrzałością do pełnienia 

roli matki, niezależnie od tego czy będą one miały charakter „wsobny”, czy „zewnętrzny”, 

zawsze istotna okazuje się specyfika wzajemnej relacji matki z dzieckiem. W tym kontekście 

warto podkreślić, że relacja ta w okresie przedszkolnym jest jakościowo odmienna od 

poprzednich. Nie jest wyznaczona jedynie faktem wkroczenia rówieśników w świat dziecka. 

Dookreśla ją jakościowa odmienność funkcjonowania dziecka na tym etapie. Po okresie 

autonomii, dziecko wkracza w fazę inicjatywy, ponieważ rozwinęło wiele nowych 

umiejętności, podejmuje wiele niezależnych aktywności, posługuje się coraz sprawniej mową, 

fantazjuje. To skłania je do spontanicznego badania swojego otoczenia, dokonywania odkryć. 

Kluczowa rola rodziców – w tym matki na tym etapie polega na rozważnym wzmacnianiu 

tych tendencji, na ukierunkowywaniu dziecka do podejmowania aktywności skierowanej na 

osiągnięcie celu – jednak w formie jeszcze zabaw, zwłaszcza tematycznych, ponieważ etap 

związany z pracą dopiero nastąpi. Nadmierne ograniczanie dziecka, hamowanie jego 

ciekawości może skutkować zniweczeniem możliwości rozwoju siły dążenia do celu jako 

efektu realizacji inicjatywy i rozwinięciem poczucia winy.  
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Podjęta w tym specyficznym, teoretycznym kontekście analiza specyfiki 

funkcjonowania tak matki jak i dziecka w okresie przedszkolnym oraz uwzględnienie 

aktualnych przemian, w tym oświatowych (stanowiących zewnętrzne uwarunkowania ich 

rozwoju) nasuwa wniosek, iż – zgodnie z Eriksonowską koncepcją – stawianie przez matki 

wysokich wymagań sobie (w zakresie rozwijania swej troskliwości) oraz swoim dzieciom (w 

zakresie rozwijania ich inicjatywy np. na płaszczyźnie edukacyjnej) sprzyjać będzie ich 

(matki i dziecka) przyszłemu rozwojowi. Należy jednak podkreślić, że byłaby to błędna 

interpretacja tej koncepcji. Bakiera (2013, s. 101), analizując wpływ zaangażowanego 

rodzicielstwa na rozwój, podkreśla, że dla prawidłowego rozwoju człowieka (niezależnie od 

etapu rozwojowego) ważna jest pewna „gra”, balansowanie pomiędzy pozytywnymi i 

negatywnymi aspektami, przy względnej przewadze tych pozytywnych. Negatywne aspekty 

odgrywają pozytywną, prorozwojową rolę, Dążąc do rozwinięcia inicjatywy dziecka, należy 

pielęgnować to prorozwojowe nastawienie. Jeśli inicjatywa przeważa, zaś dziecko 

jednocześnie jest rozważanie „hamowane” w swej aktywności, umiarkowane doświadczenie 

przez dziecko poczucia winy będzie pozytywnym – w kontekście rozwoju moralnego – 

doświadczeniem (Hamachek, 1988, za: Bakiera, 2013). Również stuprocentowa realizacja 

przez matkę generatywności nie byłaby w pełni pożądana  i możliwa. Istotne z perspektywy 

koncepcji Eriksona jest nie tyle realizowanie „teoretycznego programu” rozwojowego, ile 

reagowanie adekwatne do rzeczywistych potrzeb i możliwości (które prawdopodobnie 

zgodnie z opisanym przez Eriksona planem będą się ujawniały)  zarówno matki jak i dziecka, 

stwarzanie rozwojowych szans, nie usuwanie ograniczeń, ale wspieranie dwie strony tej 

relacji w ich pokonywaniu.  

 

Celem niniejszego opracowania było zwrócenie uwagi na wybrane możliwe 

uwarunkowania, szanse oraz ograniczenia wczesnego planowania rozwoju, edukacji  dziecka 

oraz rolę matki w tym względzie. Podsumowując te rozważania, wydaje się, że należałoby 

docenić znaczenie teraźniejszości dla przyszłości, akcentując rolę faktycznych i możliwych, 

ale przede wszystkim bezpośrednich, autentycznych i wzajemnych relacji wiążących matkę z 

jej dzieckiem. Uwzględniając zatem niebagatelną rolę teraźniejszości dla rozwoju w 

przyszłości zarówno matki, jak i jej dziecka, warto uwzględnić znaczenie ich harmonijnego 

współdziałania – wzajemnego odczytywania swoich oczekiwań i potrzeb oraz reagowania 
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przez matkę i dziecko oraz ich najbliższe otoczenie na te potrzeby, reagowania adekwatnego 

do tej – budowanej we wzajemnym, bezpośrednim kontakcie – rzeczywistości.  
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