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Przedszkole nr 184 Poznań 

Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych! 

Sądzę, że warto przypomnieć sobie, czego możemy oczekiwać od dzieci w zakresie ich 

umiejętności społeczno-emocjonalnych, a czego nie. Rozwój tych kompetencji jest 

dynamiczny i zależny od różnic indywidualnych, jednak oczekiwania nasze względem dzieci 

można podzielić na dwa okresy; wiek od 2 do 4 lat i od 4 do 6 lat. 

Jeśli chodzi o młodszą grupę, to możemy oczekiwać od dzieci: 

- samodzielności i dumy z nabywania umiejętności 

- obaw i rezerwy przed nowymi zadaniami i działaniami 

- traktowania tego, co dorośli mówią jako ingerencji w „moje ja”, zamachu na autonomię 

- uporu, doświadczania większości emocji, popadania w skrajności emocjonalne i skrajne 

zachowania (gniew, ekscytacja, robienie głupstw, napady złego humoru, nadmierna 

pobudliwość, płacz) 

- wyrażania radości poprzez wygłupy, głośne chichoty, zachwyt nad własnoręcznie 

zrobionym bałaganem 

- powtarzania do znudzenia ulubionych czynności 

- reagowania na stres i duży ładunek emocjonalny złym zachowaniem (żądania, sprzeciwy, 

złość, kaprysy) 

- niechęci do wspólnego działania, sprzeciwu gdy są zmęczone 

- uczenia się na czym polega różnica między właściwym zachowaniem a niewłaściwym  

w kategorii konsekwencji 

- dostosowania się do zasad w celu uzyskania akceptacji grupy 

- ciągłego zapominania, co do nich mówicie i powtarzania tego samego błędu 

- żądzy poznawania, której nie powstrzyma strach, ból, nieposłuszeństwo, bałagan, psocenie 

- egoizmu, egocentryzmu, skupiania wyłącznie na sobie, niedbania o czyjeś uczucia 
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Nie oczekujmy od dzieci: 

- chętnego dzielenia się zabawkami, zrozumienia idei pracy zespołowej 

- zrozumienia przyczyn swoich skrajnych emocji  

- rozumienia co daje mu radość, szczęście lub że będzie wiedzieć, co zrobić, aby zwalczyć 

nieprzyjemne uczucia 

- że dokona analizy własnego zachowania i wyciągnie wnioski oraz że zrozumie abstrakcyjne 

pojęcia dobra i zła 

- że będzie czerpać wiedzę z przekazu werbalnego 

- że zrozumie uczucia innych 

- będzie darzyć szacunkiem kogoś, kto sam mu go nie okazuje 

- zrozumienia, że pewne zachowania mogą mu zaszkodzić 

- zdawania sobie sprawy z ryzyka, niebezpieczeństwa 

 

Natomiast, jeżeli chodzi o starszą grupę dzieci w wieku od 4 do 6 lat, to możemy 

oczekiwać: 

- chęci współzawodnictwa („pokonam cię”, „jestem szybszy”) 

- większego zaufania do ludzi 

- świadomości swoich praw 

- wspólnych zabaw z innymi według zasad gier (podstawowych reguł) 

- zaczyna sobie zdawać sprawę z opinii i uczuć innych osób 

- poznawać warunkowość akceptacji grupy 



3 

 

Przedszkole nr 184 Poznań 

- zacznie korygować swoje zachowanie pod wpływem środowiska 

- będzie prezentować bardziej dojrzałe formy wyrażania uczuć (zamyślenia, dąsanie, 

pojękiwanie) 

- będzie zdolne do werbalizowania uczuć i prób zrozumienia zachowania (ale nie na stałe i nie 

na żądanie) 

- będzie powtarzać zachowania wywołujące śmiech rówieśników (wygłupy, błaznowanie, 

zachwyt brzydkimi słowami i odgłosami) 

- starają się dostosować do norm społecznych w nadziei uzyskania nagrody 

- pokusy przywłaszczania sobie cudzej własności 

- potrzeby częstego przypominania i podpowiadania, co ma robić 

- rozumienia tematów „obcy”, „zły dotyk”, „kompromis”, „agresja” 

- umiejętności prowadzenia krótkich rozmów dotyczących problemów i dokonywania 

wyborów przy ukierunkowywaniu przez dorosłych, przy ich pomocy 

- zauważa więzi rodzinne i przyjacielskie 

- większa jest chęć do dzielenia się z innymi, zaczyna rozumieć uczucia innych, zaczyna 

szanować innych za talenty i umiejętności (nie oczekujemy tych cech w niesprzyjających 

okolicznościach, kiedy dzieci są zmęczone, pod wpływem stresu czy nadmiernego 

pobudzenia lub braku wsparcia) 

Nie oczekujmy od dzieci w tym wieku: 

- że będą umiały przegrywać i wygrywać z wdziękiem (i nie rozwiną tych umiejętności bez 

zachęty, wparcia, cierpliwości, miłości) 

- że zerwą zupełnie z niedojrzałym sposobem wyrażania emocji 

- że będą wiedziały kiedy przestać 

- że przestaną reagować na stres nazbyt emocjonalnie lub niepoprawnym zachowaniem. 
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Wydaje mi się ważne, by pamiętać o tym, że dzieci nie posiadają w pełni rozwiniętych 

kompetencji społeczno-emocjonalnych, a ich zachowania, które nam dorosłym sprawiają 

trudność, nie wynikają ze złej woli dziecka, ale właśnie z braku tych umiejętności. To  

my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, by pomóc dzieciom je rozwijać. 

                                                          Ewa Witkoś 

 

 

 


