
Dlaczego mniej znaczy więcej? 

 

 

Fragment artykułu pochodzący z bloga „BohemianYoungster” 

 

Punkt pierwszy - zabawa. 

Obserwując otoczenie moich dzieci tj szkołę i przedszkole zaczynam się zastanawiać 

dlaczego rodzice, którzy najprawdopodobniej mieli równie cudowne dzieciństwo co 

ja, pełne swobody, zabawy i wolnego czasu dziś zapełniają czas swoich dzieci co do 

minuty. To nie prowadzi do niczego dobrego ani dla dzieci, które są zmęczone, 

sfrustrowane, nie mają nawet możliwości aby nauczyć się samodzielnie zarządzać 

swoim czasem oraz ich rodziców, którzy sami się sprowadzają do roli kierowców- 

szoferów własnych dzieci. 

Szybciej, więcej wszystko ma być edukacyjne i rozwojowe a potem dzieci te mają w 

wieku lat 13-14 objawy wypalenia. A przecież rozwiązanie jest prostsze niż nam się 

wydaje. Po prostu odpuścić. Dać dzieciakom i sobie trochę czasu. Już nasz system 

edukacji narodowej wymaga na nas zajęte popołudnia, ponieważ dzieciaki mają do 

odrobienia w domu prace domowe. Jak do tego dorzucimy jeszcze zajęcia 

pozalekcyjne i czas na dojazdy okaże się, że nawet tych prac domowych nie ma kiedy 

odrabiać, bo dziecko jest tylko dzieckiem i potrzebuje jeszcze się wyspać i odpocząć. 

Sięgnijcie pamięcią: jak wyglądało wasze dzieciństwo? np. ja jeśli chciałam na coś 

po szkole chodzić to chodziłam, ale nie było nacisków ze strony rodziców, jedynym 

obowiązkiem był język angielski. Całe popołudnia spędzałam przed domem bawiąc 

się z dzieciakami z ulicy lub pobliskiego podwórka. Życie toczyło się w 

społeczeństwie na zabawie, jeżdżeniu na rowerze/ rolkach/ sankach w zależności od 

pory roku. Czy to że miałam dużo wolnego czasu w jakiś sposób źle mnie 

ukształtowało? Wręcz przeciwnie. Nie narzekam na nudę, potrafię sobie 

zorganizować czas, mam głowę pełną pomysłów, które z lepszym lub gorszym 

skutkiem realizuję. Obecnie nie mam również parcia, by moje dzieci po 

szkole/przedszkolu miały wypełniony kalendarz. Daję im wolność i czas, bo pewnie 

prędzej czy później wpadną w tryby życia na wyższych obrotach, czego im nie życzę, 

bo w biegu tracimy to co najważniejsze, czyli uważność chwili. 

Kilka faktów, które przemawiają za tym, żeby nie odbierać dzieciństwa 

dzieciom: 

 

- zabawa sama w sobie ma terapeutyczny wpływ na dzieci. Są one bardziej otwarte i 

spontaniczne, łatwiej im uporządkować daną sytuację pod względem fizycznym, 

społecznych i psychologicznym, 



- zabawa wzmacnia zdolności sensoryczne, poprawia myślenie abstrakcyjne, 

- zajęcia sportowe: badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kopenhaskim 

wykazały, iż podczas swobodnej zabawy dzieci ruszają się o wiele więcej niż podczas 

zorganizowanych zajęć sportowych. Zajęcia sportowe zaś, które odbywają się wbrew 

woli dziecka i nie wynikają z jego wewnętrznej potrzeby mogą spowodować w 

przyszłości niechęć do sportu lub danej dyscypliny. 

- nauka: nie ma sensu spieszyć się z nauką. Nauka najlepiej przyswajana jest 

empirycznie. Nie ma badań np. że wczesna nauka czytania wpłynie na lepsze 

radzenie sobie dzieci w przyszłości. W Nowej Zelandii zbadano aspekt wczesnej 

nauki czytania, badanie wykazało, że nie ma różnic pomiędzy dziećmi, które się 

wcześniej nauczyły czytać, jedynie te które wcześniej rozpoczęły naukę czytania 

miały mniej pozytywne podejście do czytania i gorzej rozumiały tekst. 

- nuda: nuda podsyca kreatywność. Wg Jespera Juula "procesy tworzenia pełne są 

przerw na refleksję, niemal medytację... a to daje spokój i pomaga odzyskać siły. 

Dzięki temu dzieci są bardziej niezależne i bardziej kompetentne społecznie." Ponad 

to nuda to znakomity sposób do pierwszej nauki zarządzania własnym czasem. 

 

 


