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Krystyna Zieli ska

Wspomaganie rozwoju emocjonalnego

Emocje odgrywaj  ogromn  rol  w yciu dziecka. Wp ywaj  na przystosowanie psychiczne 
i spo eczne dziecka. Ma e dzieci wyra aj  ca y repertuar reakcji emocjonalnych; od z o ci 
do rado ci, przez strach, zak opotanie i onie mielenie. W miar , jak dziecko dorasta, reak-
cje emocjonalne nie s  ju  tak rozleg e, przypadkowe i staj  si  o wiele bardziej zró nico-
wane. Malutkie dziecko  gdy jest niezadowolone  p acze, czasem bardzo d ugo i g o no; 
starsze swoje niezadowolenie wyra a na wiele sposobów: krzyczy, p acze, czasem czym  
rzuca, wypowiada brzydkie s owa, k óci si , bije koleg , ucieka mamie… Wraz z wiekiem 
wzrasta liczba reakcji s ownych, a zmniejsza si  liczba reakcji ruchowych.

Trzylatek jest wci  chwiejny emocjonalnie  od miechu do p aczu przechodzi w jed-
nej chwili. Jest bardzo wra liwy na zmiany zachodz ce w otoczeniu. Czasem pojawia si  
strach przed nowymi sytuacjami, niektórymi osobami, zwierz tami i d wi kami. 

Czterolatek jest impulsywny, ale bardziej samodzielny i zaradny, atwiej przystosowuje si  
do grupy przedszkolnej i szybciej nawi zuje przyja nie, ma yczliwy stosunek do kolegów. 

U pi ciolatka obserwujemy coraz wi cej przejawów uczu  wy szych, które s  skierowane 
na okre lone osoby  mam , tat , siostr  i nauczycielk . Uczucia zaczynaj  towarzyszy  
nie tylko temu, co dzieje si  w danej chwili (tak by o wcze niej), lecz tak e temu, co jest 
planowane, o czym si  rozmawia, co kto  zapowiada. Dziecko zaczyna przewidywa  skutki 
swoich dzia a  nie tylko intelektualnie, lecz tak e emocjonalnie. Prze ywa to, co dzieje 
si  teraz i to, co wydarzy si  pó niej, w przysz o ci.

Zwracajmy uwag  na:

Sposoby wyra ania emocji  W miar , jak dziecko wzrasta, sposób wyra ania emocji 
powinien by  mniej gwa towny. Jest to zwi zane z rozwojem gruczo ów wydzielania 
wewn trznego i uczeniem si  norm zachowa  akceptowanych. Najszybszy rozrost gru-
czo ów nast puje do pi tego roku ycia; mi dzy pi tym a jedenastym rokiem ycia 
wyra nie zwalnia; po szesnastym roku ycia znów jest szybszy. Element uczenia si  te  
powinien by  coraz bardziej widoczny wraz z wiekiem. Je li dziecko w wieku przed-
szkolnym nie wykazuje post pu w zakresie przejawianej intensywno ci emocji i wybu-
chy zazdro ci, z o ci s  podobnie cz ste u pi ciolatka, jak by y u trzylatka, a czasem 
nawet wi ksze, nale y zacz  szuka  przyczyny takich zachowa .

Rozumienie trudnych poj   Poczucie sprawiedliwo ci, uczciwo , prawdomówno  
to poj cia nieznane wielu dzieciom. T umaczenie maluchom, e sprawiedliwie nie zna-
czy wcale tak samo, po równo, jednakowo  pomo e im lepiej funkcjonowa  w grupie. 
Je li chcemy, by pociechy by y uczciwe i prawdomówne, wyja niajmy, co kryje si  pod 
tymi poj ciami, pokazujmy na przyk adach i wymagajmy, by korzysta y z nich w yciu 
codziennym.

Szanowanie wprowadzanych norm i zasad  Ma e dziecko wiele rzeczy robi dla w a-
snej przyjemno ci; starsze potra  ju  zrezygnowa  z tych przyjemno ci na korzy  
innej osoby. Stwarzanie sytuacji spo ecznych, kiedy to dziecko b dzie mia o okazj  
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spe ni  czyje  oczekiwania, zrobi  bezinteresownie co  dla innej osoby, pozwoli lepiej 
zrozumie  wpajan  zasad  i dziecko zacznie traktowa  j  jako obowi zuj c . 

Pojmowanie poczucia obowi zku  Nauczyciel powinien pami ta , e bez poczucia 
obowi zku nie b dzie mo liwy sukces szkolny. Je li dziecko zacznie ju  teraz odkrywa  
obowi zki wobec innych  w momencie opuszczania przedszkola b dzie potra o rezy-
gnowa  z bliskiej przyjemno ci na korzy  odleg ej ch ci wywi zania si  z obowi zku.

Wspomaganie rozwoju emocjonalnego ma na celu m.in.:

nauczenie dziecka adekwatnych reakcji emocjonalnych,

pokazanie ró nych sposobów radzenia sobie ze stresem,

nauczenie szanowania praw innych do wyra ania emocji,

przekonanie o konieczno ci podporz dkowywania si  zasadom wprowadzanym przez 
doros ych bez poczucia krzywdy,

pomoc w rozumienie poj : sprawiedliwo , tolerancja, duma, godno ,

nauczenie rozró niania emocji u innych,

zdobycie umiej tno ci panowania nad emocjami,

wypracowanie nawyku ko czenia zadania, niezale nie od stopnia jego trudno ci i ch ci 
obser wowania ko cowego efektu,

nauk  takiego stawiania sobie celów, by by y nie tylko osi galne, lecz tak e adekwatne 
do mo liwo ci,

uwra liwienie dziecka na potrzeby innych, na rozumienie odmienno ci stanów emocjo-
nalnych kolegów.
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Imi  i nazwisko dziecka:
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Dorota Zimo

Jak my lisz, na którym z obrazków misie s  szcz liwe? 
Czy potra sz powiedzie , co czuj  misie na drugim obrazku?
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Imi  i nazwisko dziecka:

6

Renata S abuszewska

Przedstawiam Ci dwa krasnoludki: jeden nazywa si  Weso ek, 
a drugi Smutas. Dorysuj im ubranka w kolorach, które kojarz  
Ci si  z rado ci  i ze smutkiem.


