
SZKATUŁKA DZIECIĘCYCH SEKRETÓW 

 

Kilkuletnie dzieci dzielą się chętnie wszystkimi swoimi sekretami. Niekoniecznie            

z każdym. Ludzie już tak mają, że dzielą się sekretami tylko z tymi, których darzą zaufaniem.  

Czy to znaczy, że dorośli powinni zyskiwać zaufanie dzieci tylko po to, by mieć dostęp 

do ich sekretów? Byłoby to nieetyczne. Zwłaszcza, że każdy ma prawo do własnych tajemnic.  

Tajemnica tajemnicy nierówna. Warto otrzymać przepustkę do tych sekretów, dzięki 

którym możemy dowiedzieć się co dzieci myślą o świecie, o tym, co jest dla nich ważne, co je 

smuci, co cieszy. Dzieci muszą być przeświadczone, że nikt nie będzie ich wyśmiewał, 

krytykował i oceniał, że będą traktowane poważnie.  

Mały człowiek, który przekazuje nam swój osobisty pogląd, swoje odczucia, uzewnętrznia 

nam to, co  jest jego sprawą osobistą, odsłania siebie. To bywa ryzykowne. Może się wydać 

dorosłym dziecinne, mało istotne, dziwaczne, nie na temat. 

Na moich zajęciach pytam często dzieci o zdanie, formułuję pytania typu: Jak myślicie, czy… 

Jakie jest wasze zdanie na temat… Czy nie uważacie, że… Co myślicie o ty, żebyśmy za 

chwilę… Co byście wybrali… 

Dzięki temu wiem np., że „lepiej być chłopcem, niż dziewczyną, bo chłopcy są starsi i 

mądrzejsi” (zdaniem chłopców oczywiście), „dobrze być nauczycielem, bo można czegoś 

ciekawego dzieci nauczyć, wychodzić z nimi na podwórko i dać sygnał na zbiórkę – podnieść 

do góry rękę, a wtedy dzieci zareagują – przybiegną, ustawią się i to jest bardzo fajne”, 

„idealna żona to ta, która podejmuje (!) zadania i razem sobie przebywają, nie kłóci się, 

pomaga tacie w ciężkich rzeczach, więcej gotuje, jest szczególnie miła, bogata i dobrze 

pracuje, urodzi mądre dzieci i sama musi być mądra”, rodzice najczęściej udzielają dzieciom 

rad: „bądź grzeczny, nie czepiaj się na schodach, nie bij się z bratem, nie całuj, bo będziesz 

miała bakterie, patrz, która żona najlepiej ci będzie pasowała”, najważniejsza rzecz w domu:  

„duża rodzinna skarbonka – świnka. Mój tata najbardziej lubi garderobę, bo tam ma takie 

różne rzeczy myśliwskie, moja mama lubi najbardziej sypialnię, a babcia duży pokój, bo tam 

może robić serwetki i oglądać telewizję, a mój pies najbardziej lubi swoją poduszkę”. 

Dokładam starań, by dzieci czuły, że jestem autentycznie zainteresowana tym, co 

mają do powiedzenia, liczę się z ich zdaniem. Taka postawa zawsze procentuje. Łatwiej 

wtedy pójść o krok dalej, przestrzeń do mówienia o sobie sprzyja rozwojowi ekspresji. Nie 

można wyrażać siebie, nie mając nic do powiedzenia. Ekspresja jest warunkiem koniecznym 

dla funkcjonowania postawy twórczej.  

To, co należy do wewnętrznego świata dziecka musi mieć możność uzewnętrznienia. 

Gdyby było inaczej, dzieci, nawykłe do ukrywania tego, jakimi są naprawdę, nieznające 

radości fantazjowania, poddane różnego rodzaju zahamowaniom, stałyby się zdolne tylko do 



powtarzania czyjegoś zdania. Niby to takie oczywiste, więc dlaczego ciągle całe ich rzesze,  

odczuwając lęk przed wyrażaniem tego, co czują i myślą w sposób spontaniczny, powtarzają 

wyuczone gesty i poglądy? 

Dorośli, będąc odbiorcami osobistych myśli dzieci, są w niekomfortowej sytuacji  - muszą w 

sposób indywidualny zareagować, sformułować odpowiedź, komentarz, jakoś się 

ustosunkować, a przecież częstokroć zapomnieli już, jak to się robi. 

Tekst swobodny, poezja dziecięca to wyższe formy wyrażania myśli , połączone z wyrażaniem 

siebie. Pojawiają się w  życzliwej atmosferze przyjęcia, akceptacji i zrozumienia. 

 Ciekawym doświadczeniem była zabawa w kończenie przez moich 5 – letnich podopiecznych 

rozpoczętych przeze mnie zdań: 

„ Kiedy otwieram swoje okno, widzę drzewa i krzaki. Zdarza się czasem, że zjawia się tam 

zajączek. Robi zabawne miny, skacze, rusza wąsikami. Wszystko po to, żeby mnie rozśmieszyć.” 

 „ Kiedy otwieram moje okno, to widzę plac zabaw. Dziewczynka huśta swojego brata, 

chłopiec idzie w kierunku zjeżdżalni. Starsza pni przysiadła na ławce. Małe drzewko, jeszcze bez liści 

opiekuje się przebiśniegiem, to jego największy przyjaciel.” 

 „ Aby zapomnieć o moim smutku muszę zjeść coś słodkiego. Nic innego nie pomaga. Ani 

zabawka, ani telewizja, ani porządki  z mamą, ani fikołki z tatą. Nie pozostaje nic innego, tylko iść po 

słodyczowe zakupy.” 

 „Aby zapomnieć o moim smutku muszę schować się w szafie. Tak do 6 minut… I pstryk! - 

przechodzi smutek. A jak to nie pomoże, chowam się jeszcze na 18 minutek I wtedy na pewno 

pomoże…” 

Poezja dziecięca jest przykładem na to, że każdy może bawić się słowem i stworzyć coś 

niepowtarzalnego. W wierszykach tkwi całe bogactwo myśli, spostrzeżeń i różnorodnych 

doświadczeń. 

„Raz pewien króliczek spotkał gadającą marchewkę. – Co ja widzę? Gadająca marchewka? 

Podrapał się za uchem, w końcu zdecydował: - Chyba ją zjem! Na to marchewka: - Nie możesz mnie 

zjeść! Jak mnie zjesz, będę ci gadała w brzuchu!” 

„Po trawie spaceruje paw. Na słońcu jest taki ładny! W nocy wydaje się być szary i brzydki… 

Kiedy paw śpi, to mu się śni piękny księżyc. Tak piękny, jak ten, który właśnie świeci na niebie…” 

„Spotkały się dwie dziewczynki. Poszły do sadu zbierać czereśnie. Coś im jednak przeszkodziło. 

To ptaki – jak zaczęły śpiewać, dziewczynki zaczęły tańczyć. A potem z czereśni zrobiły sobie kolczyki.” 

I krok po kroku powstają zbiorki poezji dziecięcej, które w grupie przedszkolnej ilustrujemy i 

wydajemy w formie książeczki. 

 Szkatułka dziecięcych sekretów często wcale nie jest zamknięta na kluczyk. Jeśli 

potrafimy to dostrzec, to znaczy, że mamy w sobie wystarczająco dużo szczerości, wrażliwości, 



empatii, pewnej pokory i czułości dla dziecka,  potrzebnych do tego, by nasi podopieczni poprzez 

ekspresję tworzyli i rozwijali siebie.          
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