
Twoje dziecko jest takie malutkie, myślisz, że wciąż potrzebuje opieki, troski i jeszcze 

ma dużo czasu na decyzje w sprawie swojej przyszłości. Zmartwię Cię, im wcześniej 

dasz szanse wykazania się swojemu dziecku tym lepiej dla niego. Nie wpadaj w panikę, 

wszystko rób spokojnie i po kolei, okazuj cierpliwość i zrozumienie, nie oceniaj 

pochopnie, daj dziecku szanse. Najważniejsza rzecz to uwierz, że w jego życiu 

wszystko jest możliwe, nie stawiaj barier i ograniczeń, nie oceniaj jego możliwości przez 

pryzmat swoich zdolności.  

Genetyka dowodzi, iż dziedziczymy po naszych przodkach do 1000-go pokolenia, to 

jedno z wielu potwierdzeń naukowców na istnienie Boga i Jego prawa:  

Ks.Wyjścia 20:6, „Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają 

moich przykazań.”  

Talenty twojego dziecka nie muszą mieć absolutnie nic wspólnego z twoimi, twoich 

rodziców, dziadków, ciotek wujków, rodzeństwa i innych znanych ci krewnych. Pójdź 

dalej, odkryj w swoim dziecku prawdziwe pokłady jego zdolności. Stwarzaj mu 

możliwości i nie obawiaj się dawać zabawek na wyrost (pod warunkiem, że są dla niego 

bezpieczne) Pozwól swojemu dziecku bawić się rzeczami w jego sposób, nie narzucaj 

mu swojej woli, zaproponuj metodę zabawy, jednak później pozostaw mu swobodę 

działania. Obserwuj jego zachowania z ukrycia i wyciągaj wnioski. Pamiętaj, że nie 

chodzi tu o to, aby odkryło genialny sposób postępowania, ale aby rzecz, jaką otrzymał 

budziła jego zainteresowanie na dłużej. Jeżeli twoje dziecko wraca do pewnych 

określonych zabawek, możesz wyciągnąć wnioski, że są to przedmioty związane z jego 

osobowością. Jeżeli dziecko chętnie bawi się w lekarza, czy nauczyciela, może 

wykazywać predyspozycje do prowadzenia i pomagania innym, wykorzystaj to.  

Chłopcy lubią bawić się samochodami, jeśli zaczynają je demontować może to 

oznaczać, że mają umysł techniczny i interesuje ich konstrukcja pojazdu, nie przegapiaj 

takich zdarzeń, a już na pewno nie karć dziecka, za zniszczenie zabawki. Demontaż 

lalek u dziewczynek może oznaczać chęć poznania jej wnętrza, kto wie, może twoja 

córka będzie cenionym w przyszłości chirurgiem. Jeżeli niepokoi cię sposób zabawy 

dziecka, nigdy go nie karć, dziecko zachowuje się tak, jak wpływa na niego atmosfera w 

domu.  

Możesz być pewny drogi rodzicu, że zachowanie twojego dziecka to twoja zasługa. 

Dzieci nie są z gruntu złe, to my dorośli kształtujemy ich zachowania, kiedy zatem 



widzisz zachowanie, które cię niepokoi, zapytaj, dlaczego to robi i jak się z tym czuje, 

zbadaj, co przeżywa, nie bagatelizuj tego, wyjaśnij dziecku jakiego zachowania od 

niego oczekujesz.  

Obserwuj swoje dziecko w zabawie z innymi rówieśnikami i wyciągaj wnioski, jak sobie 

radzi w sytuacjach trudnych. Przyjrzyj się, jakie bajki, filmy i programy interesują twoje 

dziecko, na co poświęca najwięcej uwagi, nie strofuj go, kiedy rozkłada puzzle w całym 

mieszkaniu, po prostu wyznacz miejsce gdzie może swobodnie to robić. Jeżeli lubi 

rysować i poświęca na to dużo czasu, nawet, jeśli są to gryzmoły, poddawaj nowe 

pomysły, dawaj lepsze narzędzia. Jeżeli nie potrafisz sam zdiagnozować, jakie talenty 

ma twoje dziecko, po prostu eksperymentujcie: basen, języki obce, kurs tańca, śpiew, 

grania na instrumentach, zajęcia sportowe, malowanie, gimnastyka artystyczna… etc.  

Osoby doświadczone będą w stanie powiedzieć ci jak radzi sobie twoje dziecko, czy się 

nudzi, czy jest zaangażowane i pełne entuzjazmu. Tu musisz być niezwykle mądry, 

znajdź czas, aby wpaść czasem na takie zajęcia i zobaczyć jak są prowadzone, 

pamiętaj, że nie każdy nauczyciel potrafi zachęcać, budować i okazywać cierpliwość, a 

są to bardzo ważne czynniki w procesie rozwijania talentów twojego dziecka.


