
,,Przewodnik po emocjach i umiejętnościach dziecka” 

Samodzielność 

Kiedy maluszek kończy 3 lata, jego świat zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. 
Staje się coraz bardziej samodzielny – oczywiście na tyle, na ile umożliwiają mu to 
rodzice. Bo to, czy pozwolimy dziecku samodzielnie się ubierać, zależy od nas. 
Oczywiście przy pomocy dorosłego zostanie ubrane 
w mig, jednak nie o to w tym wszystkim chodzi. Tak naprawdę ta umiejętność to 
podwaliny samostanowienia i radości z tego, że potrafimy o siebie zadbać. Podnosi to 
samoocenę dziecka i daje dużo radości.  

Nauka zapinanie guzików, wiązanie butów czy zasuwania suwaków to 
trenowanie umiejętności motoryki małej. Małe dłonie i paluszki mozolnie radzą sobie z 
przyciskaniem, nawlekaniem czy chwytaniem. Te zdolności przydadzą się już za chwilę 
w nauce rysowania i pisania. Dzięki tym codziennym ćwiczeniom, łatwiej będzie 
utrzymać w dłoni przybory pisarskie i kierować dłoń tam, gdzie planujemy. 
 
Mały obserwator 

O autonomii w zakresie decydowania o tym, co i jak chce się robić próbuje 
decydować już zbuntowany dwulatek. Zaczyna rozpoznawać własne potrzeby  
i przeciwstawiać się woli opiekunów. Dla trzylatka jest to już proces twórczy, który 
potrafi wykorzystywać bardzo rozumnie. Staje się on małym strategiem – w tym wieku 
zaczyna dokładnie obserwować relacje w domu, uczyć się metod komunikowania 
potrzeb oraz unikania odpowiedzialności. Cóż, są to techniki manipulacji używane przez 
dorosłych na co dzień, a które dziecko bezbłędnie odtwarza. Możemy być 
niezadowolenie, gdy dziecko będzie naśladować nasze rozmowy przez komórkę, 
trzymając w ręku jakikolwiek przedmiot, chodząc po pokoju i teatralnie zmieniając 
intonację. Ale wówczas możemy złościć się na siebie i patrzeć, jak jesteśmy odbierani 
przez małego, sprytnego obserwatora. Takie podglądanie relacji społecznych, 
emocji, mowy, ciała, intonacji bardzo przyda się w kolejnych etapach życia. 

Kompetencje XXI wieku 

Dziecko wkracza w pełni do życia społecznego, nie wystarczają mu już 
domownicy. Potrzebuje rówieśników, którzy lepiej rozumieją znaczenie słowa „dobra 
zabawa”. Umiejętności społeczne to kompetencje XXI wieku. Zdolność komunikowania 
się, pracy zespołowej i współtworzenia jest obecnie jedną z najbardziej poszukiwanych 
przez pracodawców cech. Dziś nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie zawody pojawią 
się , gdy tegoroczne przedszkolaki będą wchodziły na rynek pracy. Część z nowych 
dziedzin wiedzy dopiero raczkuje, więc umiejętność łączenia kompetencji w pracy 
zespołowej będzie nieoceniona.  

 

 



Przedszkole 

Zajęcia w przedszkolu są niezwykłym i niezastąpionym doświadczeniem dla 
dziecka. Doceniają je szczególnie jedynacy, których na co dzień otaczają dorośli. Teraz 
swoimi zainteresowaniami, pomysłami na zabawę mogą podzielić się z drugim, równie 
entuzjastycznie nastawionym, człowiekiem. To nic, że ten człowiek jest mały, 
zazwyczaj nieustępliwy, potrafi zniszczyć ukochaną zabawkę, a nawet użyć siły dla 
wzmocnienia swoich argumentów. Trudno, z pewnością uda się uniknąć konfliktów lub 
przeciwnie – radykalnie przeciwstawić się pomysłom drugiej strony, aby zrealizować 
swój cel. Tak właśnie wygląda kwintesencje relacji społecznych. Jak wiele technik 
komunikacji, sprytu, logicznego myślenia, taktyki 
i strategii trzeba użyć aby zrealizować własny pomysł na zabawę. Jak byśmy się nie 
starali jako dorośli, nie uda nam się zastąpić rówieśnika. 

Emocje 

Rozwój emocjonalny przedszkolaka to próba kontrolowania wielu emocji. 
Pojawiają się w relacjach z kolegami, w kontaktach z opiekunami oraz normami  
i zwyczajami, jakie ustala i stara się respektować społeczeństwo. Nad emocjami łatwiej 
jest zapanować, jeśli rozmawiamy o nich z dziećmi na bieżąco, najlepiej od razu, gdy 
się pojawiają. Nie wystarczy je nazwać : strach, złość, smutek, radość, nuda itd. Trzeba 
też porozmawiać o tym, co czuje dziecko, gdy ulega danej emocji. Czy pojawiają się 
napięcie, błogość, rozdrażnienie? Co wtedy można zrobić, jak wydłużyć przyjemność, 
jak wyciszyć złość, jak przepędzić strach? Takie techniki pracy z emocjami są bardzo 
skuteczne, jeśli delikatnie naprowadzimy dziecko na sprawdzone metody i pozwolimy 
mu wypróbować, która okaże się dla niego skuteczna. O stresach i smutkach zawsze 
warto porozmawiać i przećwiczyć strategie obronne.  

Praca z emocjami to także szkolenie umiejętności rozpoznawania emocji innych. 
Jako rodzice możemy być zmęczeni, zdenerwowani czy rozradowani. Mowę ciała 
możemy potrenować, bawiąc sięw scenki teatralne czy odgadywanie emocji 
(kalambury). To kompendium wiedzy w kształtowaniu empatii i układaniu relacji 
społecznych. 

Wyobraźnia 

U przedszkolaków rozwija się zdolność abstrakcyjnego myślenia. Przepadają za 
słuchaniem bajek i innych wymyślonych opowieści. Najciekawsze jednak jest to, że 
dzieci same zaczynają wymyślać niestworzone historie. Zwiększają zasób słów, ćwiczą 
umiejętności słuchania, starają się spójnie opowiadać, łącząc ze sobą wiele 
zasłyszanych wątków. To bardzo twórcze, choć może doprowadzić do wielu 
kłopotliwych sytuacji. Warto wziąć do serca napis, jaki wisiał w jednym z przedszkoli: 
„Drodzy Rodzice, nie wierzcie we wszystko, co mówią o przedszkolu Wasze 
dzieci, a my obiecujemy, że nie będziemy wierzyli we wszystko, co mówią o 
Was ;)”.  

 



Mały geniusz 

Ponad 50% zdolności człowieka do uczenia się rozwija się w pierwszych 4 latach 
życia. Taki pojętny uczeń chłonie wszystko. Jest świetnym obserwatorem 
rzeczywistości, a do zadań logicznych podchodzi niekonwencjonalnie. Czy możemy to 
zniszczyć? Oczywiście, że tak. Krytyka ze strony najbliższych, ale również opiekunów 
w przedszkolu, systematycznie będzie zabijała w dzieciach kreatywność. Sączy się 
bowiem jak jad w dusze małego artysty. Nie twierdzę, że dzieci należy zawsze chwalić. 
Uważam, że każda uwaga powinna być konstruktywna i zostawiać pole do dyskusji. 
Zamiast więc regulować młody umysł, obudźmy w sobie dziecko, aby zaznać 
radość z ponownego odkrywania świata oczami dziecka.  

Wiara w siebie 

Dziecko bardzo powoli buduje poczucie własnej wartości. Każdy przedszkolak 
wie, jak nawet najdrobniejsza porażka potrafi je zniweczyć. Czy w związku z tym warto 
pozwalać dzieciom wygrywać? Cóż, chyba nie. Grając np. w gry planszowe, dziecko 
wcześniej czy później rozpozna nasze oszustwo 
i będzie niepocieszone. Ucierpi jego wiara we własne siły. Radzenie sobie z porażką 
to bardzo ważna lekcja – może niezbyt przyjemna, ale im szybciej nauczymy 
się radzić sobie z takim kryzysem, tym lepiej. 
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