
BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI
 

CO MÓWI PODSTAWA PROGRAMOWA?

Zadaniem pedagogów jest:
Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują; 
2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach
społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka; 
3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa; 
4) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej; 
5) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
 



JAK TO ROZUMIEĆ W DUCHU REGGIO?

Wychowanie dziecka w pedagogice Reggio jest ściśle związane z tworzeniem dla
niego przestrzeni do odkrywania i budowania własnej tożsamości, w bezpiecznym i
stymulującym otoczeniu rodziny, przyjaciół, pedagogów i lokalnej społeczności
(„Żeby wychować dziecko potrzeba całej wioski.."). To dziecko i jego potrzeby są w
centrum zainteresowania i za nimi podąża pedagog. Jednak jest to trudna sztuka
utrzymania balansu pomiędzy akceptacją a stawianiem granic. Z jednej strony wioska
ma dać dziecku poczucie bezpieczeństwa i być miejscem, gdzie może wzrastać jako
człowiek, budować poczucie własnej wartości, uczyć się rozpoznawać i nazywać swoje
emocje oraz dbać o własne granice. A z drugiej jest miejscem, gdzie wchodzi w grupę,
w której obowiązują określone reguły i każdemu należy się szacunek. 

 



Dziecko uczy się, że jest odrębną jednostką (ok 2 roku życia) i że prawo mówić „nie”. Jednak
uczy się też, że nie zawsze dostanie dokładnie to, co by chciało i że mogą temu towarzyszyć
trudne emocje. Dowiaduje się, że każde działania moją swoje konsekwencje, ale że może

popełniać błędy i uczyć się na nich. Odkrywa też, że może liczyć na wsparcie dorosłych, którzy
są zawsze o krok za nim i akceptują je takim jakim jest. 

Będąc akceptowanym w sferze emocjonalnej i fizycznej, dziecko ma siłę do zadawania pytań i
poszukiwania dodatkowych informacji o swoim otoczeniu, pochodzeniu czy historii. Odkrywa

tym samym, że życie na świecie wygląda różnie, ale wszyscy ludzie są podobni. Dzięki poczuciu
własnej wartości nie boi się odmienności. Czując się zakorzenione i zintegrowane ze swoim

otoczeniem z radością i ciekawością odkrywa różnorodność świata i czerpie z wiedzy i tradycji
innych kultur. 



możliwość próbowania różnych dziedzin, dalsze rozwijanie zainteresowań,
przestrzeń edukacyjna, w której znajdują się bodźce związane z kulturą, np. zdjęcia architektury,
obrazów, przedmioty z papier mache, elementy z ludowymi wzorami (dodatkowo warto, aby dzieci
pomagały organizować taki kącik!),
rozmowa z dzieckiem, co dla niego oznaczają dane elementy kultury (pozwolenie na wyrobienie
przez dziecka jego własnej, unikatowej opinii i okazja na samoodnoszenie się),
własnoręczne robienie prezentów z okazji różnych świąt jak Dzień Matki czy Ojca (np. laurki,
malowane wazoniki),
organizowanie teatrzyków czy innych form zabawy w udawanie, dzięki czemu dzieci mogą
przyjmować i testować różne role społeczne,
zachęcanie do podejmowania prób samoopisu, np. poprzez pytania „Jak się czujesz?”, „Jakie uczucia
wywołuje w tobie ta sytuacja?”, rozmowy o uczuciach, pozwolenie na przeżywanie emocji, unikanie
porównań i ocen,
również podejmowanie perspektywy innych: „Jak myślisz, dlaczego tak powiedział?”, „Dlaczego tak
zrobiła?”,
możliwość sięgnięcia po bajki, które pokazują różne relacje międzyludzkie, po bajce warto
porozmawiać o przesłaniu.

Jakie aktywności możemy zaproponować dzieciom?



trening pamięci autobiograficznej, która dotyczy wspomnień dziecka odnoszących się do niego, aby
dziecko tworzyło spójną mentalną narrację swojego życia,
większy zasób słownictwa odnoszący się do Ja,
podnoszenie się kompetencji społecznych, podejmowanie perspektywy,
empatia oraz współczucie,
większa świadomość kulturowa,
rozwój moralny, nabywanie wiedzy o normach społecznych,
pozytywny rozwój samooceny oraz motywacji,
kształtowanie się zainteresowań,
poczucie przynależności przy jednoczesnym dbaniu o autonomię.

Jakie umiejętności rozwijają się u dzieci?



Inspiracje i
przykłady
prowokacji

www.facebook.com/CurioCity-Childcare



Poznawanie swojego  ciała wewnątrz i na zewnątrz. 
Odkrywanie jego budowy i płynących z niego odczuć.

www.wioski.co



Odkrywanie tajemnic 
wnętrza ciała.

 

www.wioski.co



www.canva.com

Co jeszcze kryje się we wnętrzu mojego ciała..?
 



www.canva.com

Jak przyszliśmy na ten świat..?



Kim jestem? 
Co o sobie myślę?

Jak się czuję?

www.canva.com



www.canva.com

Czucie, rozpoznawanie, nazywanie
i wyrażanie emocji. 

Rozmowy o emocjach.



www.canva.com

Każdy z nas jest ważny i zasługuje na miłość i szacunek. 



www.canva.com

Moja rodzina!



Edukacja seksualna i rozmowy o seksualności.
Budowanie poczucia równości i akceptacji dla

siebie i innych. 
 

www.canva.com



Ja i grupa. Ja i społeczeństwo. 
Jak się czuję wśród innych osób?

Nauka komunikacji bez przemocy, stawiania
granic  i szacunku dla odmienności. 

www.canva.com



Skąd pochodzę? 
 

www.canva.com



 Jakie jest dziedzictwo kulturowe
 i historyczne mojego kraju?



Jesteśmy różni, ale równie ważni .
Jest nas wiele, ale każdy jest

wyjątkowy. 

www.canva.com



Przestrzeń na budowanie i pielęgnowanie relacji. 

www.canva.com


