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Zbieram – poszukuję – badam jest unikalnym programem wychowania przedszkolne-

go, skierowanym do nauczycieli, którzy są otwarci na nowe wyzwania i są gotowi rozwijać 

się równie dynamicznie jak ich podopieczni. 

Autorki – Dorota Dziamska i Marzena Buchnat – traktują rozwój holistycznie, czyli 

jako proces przebiegający harmonijnie we wszystkich czterech obszarach rozwojowych. Rolą 

nauczyciela w tym procesie jest wykorzystywanie spontanicznego zaangażowania dziecka  

i elastyczne kształtowanie optymalnego pola doświadczeń. Centralna idea programu – oparte 

na koncepcji rozwoju człowieka prof. Ryszarda Więckowskiego tytułowe hasło zbieram, po-

szukuję, badam –  jest przedstawiona jako podstawa organizacji pracy w przedszkolu. Zarów-

no nauczyciel, jak i dziecko najpierw zbierają informacje, następnie koncentrują się na poszu-

kiwaniu konkretnego wycinka tychże informacji, aby w końcu je zbadać i włączyć do swojej 

ramy kognitywnej. Jedynie takie podejście umożliwia rozwój wszystkich uczestników sytua-

cji edukacyjnej: i dzieci, i nauczycieli. Co ciekawe, autorki kładą szczególny nacisk na rozwój 

samego nauczyciela i właśnie od niego uzależniają możliwość podjęcia pracy z programem. 

Układ publikacji jest przejrzysty i przemyślany, co ułatwia odszukanie potrzebnych  

w danym momencie treści i codzienną pracę z programem. Pierwsze dwa rozdziały zarysowu-

ją jego podstawy teoretyczne i konceptualne. W trzecim znajdziemy szczegółowe założenia 

i cele programu, zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego obowiązującą 

od 1 września 2017 roku, oraz wynikające z nich zadania nauczyciela. Autorki porządkują 

wszystkie cztery obszary rozwojowe: poznawczy, fizyczny (fizjologia, mała i duża motory-

ka), społeczny (dziecko, dziecko–dorosły, dziecko–grupa) i emocjonalny (emocje, uczucia, 

duchowość), ujmując je w koło holizmu i wyczerpująco opisują je w rozdziale czwartym.  

Kolejne rozdziały dotyczą problematyki wspierania procesów adaptacji, selektywnego 

uczestnictwa w mediach i integracji sensorycznej. W rozdziale ósmym autorki przytaczają 

wiele technik i metod, które można zastosować w pracy z programem. Prezentują też niezwy-

kle ciekawe scenariusze zajęć zintegrowanych, bazujących na metodach: origami bai postępu-

jącej i teatru. Szczególnie interesujące wydaje się oparcie pracy na podstawowych materia-

łach, które zazwyczaj znajdują się w sali przedszkolnej. Autorki, odchodząc od najnowszych 



tendencji, nie proponują kosztownych materiałów dodatkowych, co jest przyjemną i bardzo 

odświeżającą odmianą. 

Dwa ostatnie rozdziały są poświęcone planowaniu i monitorowaniu pracy. Autorki 

prezentują przykładowy plan wspierania rozwoju dzieci, z uwzględnieniem podziału na trzy 

części: krąg tematyczny, propozycje zajęć zintegrowanych oraz listę zdobywanych przez 

dzieci umiejętności we wszystkich obszarach rozwoju. Omawiają także sposoby określania 

stanu rozwoju dziecka w formie obserwacji i zabaw diagnostycznych (bieżących i miesięcz-

nych), na podstawie których w ostatnim roku pobytu w przedszkolu będzie można ocenić 

dojrzałość szkolną dzieci. Zarówno obserwacje, jak i wyniki zabaw diagnostycznych są odno-

szone do koła holizmu, co znacząco ułatwia opisywanie postępów dziecka we wszystkich 

obszarach rozwojowych. 

Program zachęca do innego spojrzenia na wychowanie przedszkolne. Nauczyciel, któ-

ry podejmie się pracy na jego podstawie, z pewnością na nowo odkryje możliwości, jakie daje 

spontaniczne wykorzystanie zaistniałych sytuacji edukacyjnych i doceni korzyści płynące  

z holistycznego podejścia do rozwoju dzieci. 

Publikację oceniam pozytywnie i rekomenduję korzystanie z niej w edukacji przed-

szkolnej, niezależnie od formy organizacyjnej placówki. 

 

                           mgr Leokadia Lato 

                nauczyciel dyplomowany 

    ekspert ds. awansu zawodowego 

dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 149 w Łodzi 


