
Czy dawanie 
i kupowanie
prezentów to 
to samo?



Najlepsze prezenty, które wspominamy po latach, to takie, których nie da się kupić:
wsparcie bliskiej osoby w trudnej chwili, wspólny spacer, czuły dotyk, rodzinny

posiłek, zrobiona samodzielnie przez dziecko kartka. 
 

Mimo tego często dawanie i kupowanie bywają mylnie ze sobą utożsamiane.
Niekoniecznie tak jest, mimo że przekaz medialny, w szczególności ten zawarty we

wszechobecnych reklamach, jest jednoznaczny: jeżeli kochasz, to kupujesz. 
 

Z okazji każdego święta jesteśmy namawiani do okazywania miłości za pomocą
zakupów: czekoladki, zabawki, biżuterii, tabletu, telefonu…

 
Co nam to daje, co daje osobie obdarowanej, szczególnie dziecku, i czy w ogóle daje

to cokolwiek, oprócz posiadania kolejnych niezbyt potrzebnych przedmiotów?



Warto więc zastanowić się nad tym, co nam to daje, co daje
osobie obdarowanej, szczególnie dziecku, i czy w ogóle daje

to cokolwiek, oprócz posiadania kolejnych niezbyt
potrzebnych przedmiotów?



TAK NIE

Czy przedszkolak potrzebuje
nowego tabletu lub drogich

klocków albo lalek?

CZY



JAKIE KONSEKWENCJE MOŻE PRZYNIEŚĆ CIĄGŁE KUPOWANIE NOWYCH
(CZĘSTO DROGICH) PREZENTÓW?

Niebezpieczeństwo nauki przez
dziecko miłości materialnej.

Poprzez ciągłe kupowanie okazujemy, że gest, słowo,
przytulenie, bliskość i ciepło nie są wystarczającym
sposobem na wyrażenie miłości czy przywiązania.

 
 Nieświadomie budujemy w dziecku przekonanie, że dopiero

rzecz o określonej wartości materialnej jest sygnałem,
który mówi: “jesteś dla mnie ważny”.



Rozwijanie u dziecka postawy
roszczeniowej.

 Kupując kolejne rzeczy uczymy je, że właśnie tego ma się
spodziewać za każdym razem (urodziny, imieniny, Boże

Narodzenie, Wielkanoc, komunia, osiemnastka itd.). 
 

Później często narzekamy, że dziecko chce zestaw lego za
400 złotych, że my kiedyś bawiliśmy się przy trzepaku
sfatygowanymi zabawkami po starszym rodzeństwie i

byliśmy za nie wdzięczni. 
 

Ale to przecież my, dorośli, uczymy takiej właśnie
roszczeniowości swoich dzieci. 



Wzrost oczekiwań dotyczących
prezentów.

W pewnym momencie może zabraknąć kolejnego, nowego
atrakcyjnego towaru, który zaspokoi obustronne

oczekiwania. 
 

Dziecko głośno będzie demonstrowało swoje rozczarowanie
i zawód: “Już mnie nie kochasz! Jesteś beznadziejny!”. 

 
A rodzic zapewne poczuje się bezradny i sfrustrowany. 

Będzie zły na swoje dziecko: “Tyle ode mnie dostałeś, jak
możesz być tak niewdzięczny? W twoim wieku nie

dostawałem nic, a i tak kochałem i szanowałem swoich
rodziców!”.



I WCALE NIE
CHODZI O
NIEKUPOWANIE !



 
Warto podkreślić, że nie chodzi o to, żeby nie kupować dzieciom.

Chodzi o to, by robić to rozsądnie i będąc świadomym swoich decyzji.
 
 

Żadne dziecko nie rodzi się z wrodzonym genem roszczeniowości i wybujałych potrzeb
materialnych. My, dorośli, uczymy tego dzieci kupując maluchowi od najmłodszych lat

gadżety elektroniczne, drogie zabawki, czasami zwierzęta. 
 

 Starajmy się więc częściej obdarowywać dzieci swoim czasem, pomysłami, uwagą,
zaangażowaniem i ciepłem oraz pamiętajmy, że przez to uczymy ich tego samego i

budujemy z nimi prawdziwą więź.
 
 



ZABAWKI
MOGĄ POMÓC
W ROZWOJU
DZIECKA



ruchowo, gdy pozwalają się mu poruszać i to w taki sposób, aby wspierać
kluczowe umiejętności,

manualnie, gdy zachęcają do ćwiczenia sprawności ręki,
intelektualnie, gdy wspierają zainteresowanie światem zewnętrznym,
pomnażają wiedzę lub usprawniają umiejętność czytania lub liczenia,

emocjonalnie, gdy wspierają więzi z rówieśnikami lub rodziną,
kreatywnie, gdy umożliwiają wymyślanie własnych rozwiązań, historii,

układów.

 
Dobrze dobrane zabawki mogą przynieść wiele korzyści dziecki i pomóc mu w

rozwoju motorycznym jak i intelektualnym.
 

Zabawki mogą rozwijać dziecko:
 

 



Jakich zabawek 
nie kupować?

Zabawek "dla świętego spokoju".

Niebezpiecznych - niedostosowanych
do wieku i etapu rozwoju dziecka.

Zmieniających ścieżkę rozwoju.

Zabawek grających.



https://dziecisawazne.pl/dawanie-prezentow-to-nie-to-samo-co-kupowanie-
prezentow/

https://cudownedziecko.pl/prezent-dla-dziecka-blokujacy-rozwoj-czyli-czego-
nie-kupowac/

https://www.claudia.pl/artykul/dlaczego-najlepszym-prezentem-dla-dziecka-
jest-czas-z-rodzicami
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