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1. Co to s emocje?
Wyraz „emocja” pochodzi od aci skiego zwrotu e movere, czyli „w ruchu” i oznacza stan znacznego poruszenia umys u. Istnieje wiele definicji emocji. Wed ug ameryka skiego psychologa
Daniela Golemana: „emocja odnosi si do uczucia i zwi zanych z nim my li, stanów psychicznych i biologicznych oraz sk onno ci do dzia ania”.
Znana jest bardzo du a ilo
rodzin emocji:
1. Z o

(np. w ciek o

emocji. Aby je uporz dkowa , wyró niono osiem podstawowych

, gniew, irytacja)

2. Smutek (np. al, przykro

, przygn bienie)

3. Strach (np. niepokój, obawa, przera enie, l k)
4. Zadowolenie (np. szcz
5. Mi o

(np. yczliwo

cie, przyjemno

, ufno

, rado

)

, poczucie blisko ci)

6. Zdziwienie (np. wstrz s, zaskoczenie, oszo omienie)
7. Wstr t (np. pogarda, obrzydzenie, niesmak)
8. Wstyd (np. poczucie winy, za enowanie, zak opotanie)
Emocje dzia aj na cz owieka tak silnie, i wywo uj u niego znacz ce zmiany fizjologiczne
– chocia by zmiany w kr eniu krwi (widoczne np. jako rumie ce na twarzy), zmiany rytmu
pracy serca, zmiany wydzielania liny zmiany zachowania naszych organów wewn trznych,
napi cia mi niowego itp. Maj one ogromy wp yw nie tylko na ca y ludzki organizm, ale i na
zachowanie cz owieka. Dlatego tak wa ne jest, by my byli wiadomi naszych emocji i potrafili
wiadomie nimi emocjami kierowa oraz by my nauczyli tego dzieci. Musimy wyposa y dzieci
w co , co zosta o nazwane inteligencj emocjonaln .

2. Poj cie inteligencji emocjonalnej
Daniel Goleman, autor bestsellerowej ksi ki „Inteligencja emocjonalna”, definiuje inteligencj
emocjonaln jako „charakter, a dok adniej s to zdolno ci rozpoznawania przez nas naszych
w asnych uczu i uczu innych, zdolno ci motywowania si i kierowania emocjami zarówno
naszymi w asnymi, jak i osób, z którymi cz nas jakie wi zi”. Wed ug niego sukces w yciu
zale y nie tylko od intelektu, lecz tak e od umiej tno ci kierowania emocjami. Zdarza si , e
ludzie, którzy posiadaj wysokie IQ, nie radz sobie w yciu tak dobrze, jakby si tego oczekiwa o. Powodem tego stanu rzeczy jest cz sto niski poziom inteligencji emocjonalnej. Na szcz cie inteligencji emocjonalnej mo na si nauczy . Mo emy nauczy si panowa nad naszymi
emocjami i wykorzystywa t umiej tno do osi gania yciowych sukcesów. Tego samego
mo emy nauczy przedszkolaków. Jest to nieoceniona inwestycja w ich przysz o .
Goleman wymienia pi
kompetencji emocjonalnych i spo ecznych, które wed ug niego sk adaj si na inteligencj emocjonaln . S to:
samo wiadomo , na któr sk ada si umiej tno obiektywnego oceniania w asnej sytuacji, wiedza o swoich stanach wewn trznych, preferencjach, mo liwo ciach i ocenach
intuicyjnych, poprawna samoocena, wiara w siebie, na któr sk ada si poczucie w asnej
warto ci i wiadomo swoich mo liwo ci i umiej tno ci;

www.forum-media.pl

5

rozwój emocjonalno-spo eczny dziecka przedszkolnego

ROLA ZABAWY W KSZTA TOWANIU EMOCJI

samoregulacja, która obejmuje samokontrol (umiej tno panowania nad w asnymi emocjami, impulsami i mo liwo ciami), przestrzeganie norm uczciwo ci i prawo ci, sumienno ,
elastyczno w dostosowywaniu si do zmian oraz innowacyjno ;
motywacja, a wi c takie sk onno ci emocjonalne, które prowadz
u atwiaj ich osi gni cie, zaanga owanie, inicjatywa i optymizm;

do nowych celów lub

empatia, czyli u wiadamianie sobie uczu , potrzeb i niepokojów innych osób – umiej tno
analizowania sytuacji z punktu widzenia innych, rozumienie innych;
umiej tno ci spo eczne, na które sk ada si umiej tno wywo ywania u innych po danych reakcji, agodzenie konfliktów, osi ganie porozumienia, tworzenie wi zi, wspó praca
i wspó dzia anie, umiej tno ci zespo owe.

3. Wiek przedszkolny – okres intensywnego rozwoju
emocjonalno-spo ecznego
Dzieci od najm odszych lat ucz si rozpoznawania emocji i nazywania ich. Kiedy to ju potrafi ,
mog przej do kolejnego etapu rozwoju – uczy si sposobów radzenia sobie z w asnymi
emocjami, odpowiedniego reagowania na zachowania innych oraz kontrolowania swoich
zachowa .
Rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo znacz cy. Ma na to wp yw
zarówno intensywne dojrzewanie uk adu nerwowego, jak i oddzia ywanie przedszkolnego rodowiska. Przedszkole to przede wszystkim wspania a nauka ycia w ród ludzi. Dziecko zaczyna
przebywa z innymi dzie mi i z doros ymi, którzy nie s cz onkami jego rodziny. Poznaje zasady
ycia w spo eczno ci, uczy si ich przestrzega , zawiera przyja nie, uczy si wspó pracy, wchodzi te oczywi cie w konflikty, ale uczy si je rozwi zywa . Umiej tno rozpoznawania w asnych
i cudzych emocji, radzenie sobie z emocjami bardzo u atwiaj to ycie.

4. Charakterystyczne cechy rozwoju emocjonalnego
dzieci w wieku przedszkolnym – od trzylatka
do sze ciolatka
Do szóstego roku ycia reakcje emocjonalne u dzieci s silne, gwa towne i zwykle krótkotrwa e.
S one kierowane na zewn trz. Dziecko w wieku przedszkolnym nie potrafi ukrywa ani t umi
odczuwanych przez siebie emocji, co wida w jego zachowaniach i s owach.

Trzylatki s do chwiejne emocjonalnie – od miechu do p aczu przechodz stosunkowo
szybko. S wra liwe na zmiany. Nowe sytuacje wzbudzaj cz sto u nich l k. Trzylatki nie
potrafi t umi uczu , silnie manifestuje si u nich potrzeba roz adowania emocji. W tym
wieku dzieci podejmuj zabaw z rówie nikami, zaczynaj dzieli si zabawkami, ale
i wchodz w konflikty z rówie nikami.
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Czterolatki s cz sto impulsywne i ywio owe. Trudno przewidzie , co je zainteresuje, co
rozz o ci, co wywo a stanowczy sprzeciw. W porównaniu z trzylatkami s bardziej chwiejne
emocjonalnie. Za to atwiej przystosowuj si do nowych okoliczno ci, szybciej nawi zuj
przyja nie. Wykazuj si te wi ksz samodzielno ci i zaradno ci ni trzylatki. Czterolatki
do wiadczaj wielu uczu i emocji, jakich do wiadczaj doro li, ale jeszcze nie potrafi ich
wszystkich nazwa , cz sto nie radz sobie z nimi. Gdy co prze ywaj , to zwykle manifestuj to ca ym sob .

Pi ciolatki s bardziej zrównowa one emocjonalne, stabilniejsze uczuciowo, zwykle te
przyja nie ustosunkowane do otoczenia. Dziecko w tym wieku zaczyna przewidywa skutki
swoich dzia a tak e w aspekcie emocjonalnym. Na przyk ad, e kto si zmartwi, jak ono
co zrobi itp. Pi ciolatki zwykle s energiczne i ch tne do wspó pracy. Zale y im na uznaniu
doros ych. Znacznie rzadziej ni czterolatki obra aj si na innych.

Sze ciolatki maj sk onno do emocjonalnej hu tawki, targaj nimi gwa towne emocje.
Od deklaracji mi o ci czy przyja ni do nienawi ci czy niech ci jest bardzo blisko. Cz sto
reaguj na innych negatywnie. Przy tym s pe ne energii i gotowo ci do poznawania
nowych rzeczy.
Sze ciolatki s coraz bardziej wiadome siebie, swoich stanów i emocji i coraz zdolniejsze
do empatii. W tym wieku dzieci czuj si cz sto jak „centrum wszech wiata” i uwa aj , „ e
s prawie doros e”.

5. Wielka rola zabawy w rozwoju
spo eczno-emocjonalnym dzieci
Zadania korzystnie wp ywaj ce na rozwój emocjonalny przedszkolaka mo na realizowa przede
wszystkim w sytuacjach ycia codziennego grupy i w czasie ró norodnych zabaw.
Wiek przedszkolny, nie bez racji, nazywany jest „wiekiem zabawy”. Zabawa jest przez kilkulatków
nie tylko bardzo lubiana, ale i traktowana jako co ca kowicie naturalnego. Wp ywa ona w sposób bardzo istotny na wszechstronny rozwój dziecka. Im bardziej atrakcyjna zabawa, tym wi ksze jest zaanga owanie dziecka, tym lepsza jego koncentracja na zadaniu, a co za tym idzie,
tym wi cej korzy ci dziecko z niej czerpie. Dzi ki zabawie przedszkolak jest w stanie wyra a
emocje, rozwija wyobra ni . Udzia dzieci w dobrze zorganizowanych zabawach z pewno ci
pozwoli im na rozwijanie coraz wi kszej dojrza o ci emocjonalnej.
Wszystkie dzieci maj wrodzon potrzeb bawienia si . Zabawa jednak z czasem ulega zmianie, ewoluuje wraz z rozwojem dziecka.
Dzieci w wieku przedszkolnym potrafi ju nawi zywa kontakty i wchodzi w interakcje z innymi
dzie mi. Odchodz od samotnej b d równoleg ej zabawy na rzecz zabawy wspólnej, a z czasem ucz si zabawy zespo owej.
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