
Dzisiejsze nieśmiałe dziecko, to to, z którego 

wczoraj się śmialiśmy. 

Dzisiejsze okrutne dziecko, to to, które wczoraj 

biliśmy. 

Dzisiejsze dziecko, które oszukuje, to to, w które 

wczoraj nie wierzyliśmy. 

Dzisiejsze zbuntowane dziecko, to to, nad któ-

rym się wczoraj znęcaliśmy. 

Dzisiejsze zakochane dziecko, to to, które wczo-

raj pieściliśmy. 

Dzisiejsze roztropne dziecko, to to, któremu 

wczoraj dodawaliśmy otuchy. 

Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu 

wczoraj okazywaliśmy miłość. 

Dzisiejsze mądre dziecko, to to, które wczoraj 

wychowaliśmy. 

Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko, to to, któremu 

wczoraj przebaczyliśmy. 

Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięk-

nem, to dziecko, które wczoraj żyło radością. 

Ronald Russell 
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Emocje  towarzyszą nam przez całe życie, obej-

mują różne zachowania i stany, zarówno  pozy-

tywne jak i negatywne. Podstawowym zadaniem 

jest nauczenie się ich rozróżniania i radzenia 

sobie z nimi. Praca nad tym procesem wymaga 

od rodziców czynnego uczestnictwa, aby wska-

zywać swojemu dziecku poprawne zachowania i 

pomagać w  raedukcji negatywnych odczuć. 

Przejdźmy do krótkiej charakterystyki rozwoju 

emocjonalnego: 

TRZYLATEK: 

 emocje — krótkotrwałe, gwałtowne, zmien-

ne, okazywane z duża siłą; 

 zachowanie impul-

sywne, związane z 

emocjami w danej 

chwili; 

 brak kontroli, uda-

wania i ukrywania 

emocji; 

 agresja przejawia 

się głównie fizycznie (bije, kopie, gryzie) 

 ma świadomość swoich potrzeb 

 nastawiony na samodzielność i niezależ-

ność; 

 wrażliwy na to, co dzieje się w jego najbliż-

szym otoczeniu - może silnie przeżywać kon-

flikty w rodzinie; jest coraz bardziej gotowe na 

dłuższe rozstania. 

CZTEROLATEK: 

 coraz lepiej potrafi nazywać przeżywane 

przez siebie emocje, opisywać zachowania spo-

łeczne; 

 potrafi rozpoznać dlaczego ono samo lub 

ktoś inny przeżywa dane uczucie, zwraca jednak 

uwagę przede wszystkim na zewnętrzne przy-

czyny emocji; 

Etapy rozwoju emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym 

 może rozładowywać napięcie emocjonalne 

poprzez ssanie kciuka, obgryzanie paznokci, 

nadruchliwość, koszmary senne; 

 podczas przeżywania dużego stresu może 

skarżyć się na ból brzucha, moczyć się lub wy-

miotować; 

 zaczyna zdobywać umiejętność regulacji 

emocji; 

 w tym wieku nasilają się u dziecka lęki słu-

chowe, przed ciemnością i dzikimi zwierzętami 

oraz wyjściem mamy - często związane są one z 

rozwijającą się u dziecka wyobraźnią; 

 ma coraz większą potrzebę nawiązywania 

kontaktów z rówieśnikami, przynależności do 

grupy  

PIĘCIOLATEK: 

 rozumie emocje 

własne i innych ludzi, 

potrafi je określić; 

 potrafi ocenić 

przyczyny emocji i 

przewidzieć, jakie 

zachowania mogą wiązać się z określonymi 

uczuciami; 

 uczy się, jak można wpływać na emocje in-

nych osób, jak reagować, gdy ktoś przeżywa 

trudną sytuację; 

 rozwijają się uczucia związane z samooceną 

- poczucie zadowolenia z siebie, wstyd; 

 w konfliktach z rodzicami coraz częściej 

próbuje negocjować, a nie tylko wybuchać zło-

ścią; 

 zwykle rozumie stawiane mu wymagania; 

 potrafi utrzymać koncentrację przez dłuż-

szy czas i zaplanować działanie; 

 rozwija się u niego poczucie humoru, rozu-

mie żart; 

 jest zazwyczaj zrównoważony i spokojny. 

http://wipsy.pl/emocje-i-my/ 



Jak rozwijać sferę emocjonalną 

dziecka?  

 „Chrońcie swoje dzieci przed niebezpie-

czeństwami dorosłego życia, stymulując 

ich rozwój emocjonalny. 

 Pamiętajcie, że dzieci naśladują nasze 

emocje. Starajcie się do starczać im do-

brych wzorców. 

 Uczcie swoje dzieci wyrażać emocje, roz-

mawiajcie o nich i zachęcajcie je, by bacz-

nie obserwowały emocje innych osób 

 Nie dopuszczajcie do tego, aby wasze ma-

luchy godzinami wpatrywały się w ekran 

telewizora. Telewizja zaburza prawidłowy 

rozwój mózgu. 

 Jeżeli wasz kilkulatek ogląda telewizję, 

kontrolujcie czas i programy, które oglą-

da. Po każdym programie porozmawiaj-

cie z nim, czego się dowiedział. To jedyny 

sposób, aby przekazana przez telewizję 

cenna informacja została zrozumiana i 

zapamiętana. 

 Wyeliminujcie oglądanie telewizji, jeżeli 

wasze dziecko jest bardzo ruchliwe i trud-

no mu się skoncentrować. Jeżeli dla 

dziecka telewizor stał się ważniejszy niż za-

bawa z wami lub innymi dziećmi, jak naj-

szybciej wynieście odbiornik z domu. 

 Kontrolujcie każdą grę komputerową, 

która pojawi się w ręku dziecka. Zadbaj-

cie o to, by były to programy edukacyjne. 

 Zabraniając dziecku oglądania telewizji, 

nie pozostawiajcie go samemu sobie. Aby 

odbyło się to bezboleśnie, maluch musi 

mieć atrakcyjną alternatywę, np. w posta-

ci wspólnej zabawy z wami.”1 
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Zabawy rozwijające sferę  

emocjonalną: 

 

„Kocham Cię, gdy ...   

Codziennie przed snem rodzice wypowia-

dają zdanie - Kocham Cię, gdy...? i na-

stępnie podają trzy powody. Potem to sa-

mo mówi dziecko. Wszyscy starają się 

każdego wieczoru szukać nowych odpo-

wiedzi, co wymaga przypominania sobie 

różnych szcze-gółów z całego dnia i umie-

jętności ich nazywania oraz szukania po-

zytywnych cech drugiej osoby. 

 

Czary-mary. 

Dziecko rysuje na kartce sytuację, osobę, 

której się boi, np.  ducha. Dorosły można 

powiedzieć, że pełni rolę  czarodzieja, 

który zamienia rysunek w taki sposób, że-

by zmniejszyć strach dziecka, np. rysuje 

klatkę dla ducha lub duży mur, którego 

duch nie może pokonać.  

 

Nazywaj swoje uczucia .  

W czasie tej zabawy rodzice z dziećmi 

oglądają ilustracje przedstawiające różne 

postacie  i nazywają przeżywane przez nie 

uczucia np. radość, smutek, strach, 

gniew, zdziwienie. 

Następnie opisują, próbują się wcielić w 

przedstawione osoby i wymyślają co  

takiego się wydarzyło, że dana osoba na 

obrazku właśnie to odczuwa.  

Można również na podstawie pokazanych 

uczuć odwołać się do doświadczeń dziec-

ka i rozpocząć rozmowę o jego uczuciach 

np. kiedy ty jesteś szczęśliwy”2 

1. Katarzyna Rojkowska „Naucz swoje dziecko myśleć i czuć: zabawa w czytanie, matematykę 

i muzykę od 1 do 5 roku życia”, Wydawnictwo Aha 

2 .  ht t p s :/ / ma ma ilu s ia .b l og sp ot .com/2015 / 04 /13 -za baw -roz wi ja ja cych -

in t e l ig en cje .h tml  
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Podstawą w rozumieniu otaczającego świata 

jest świadomość własnego ciała, poczucie wła-

snego „ja”, to powoduje, że dziecko patrzy na 

otoczenie z własnego punktu widzenia. Wie, 

gdzie jest góra, a gdzie dół, gdzie prawo,  

a gdzie lewo. Dobra orientacja przestrzenna 

potrzebna jest dziecku, by wyznaczać kierunki 

do wybranych obiektów, a jeszcze wcześniej do 

oznaczania na kartce papieru tego, co występu-

je w przestrzeni. Dobra orientacja potrzebna 

jest do poznawania figur geo-

metrycznych, w pomiarze dłu-

gości, do czytania planów, wy-

kresów i map. 

 

Możemy wspomóc dzieci w 

kształtowaniu schematu 

własnego ciała poprzez za-

bawę. Przykładem takiej zaba-

wy jest „Bajka o moim cie-

le” (na podst. MRR Weroniki 

Sherborne). Uczestnicy siedzą 

na podłodze i nazywają po-

szczególne części ciała wyko-

nując jednocześnie konkretne 

ruchy: 

 poznajemy swoje ręce; 

 ręce witają się z nogami, 

ze stopami, z kostkami; 

 ręce podążają dalej i wi-

tają się z łydkami, kolanami, udami 

 po nogach mamy brzuch, dotykamy i ma-

sujemy; 

 dłonie przesuwają się dalej i witają się  

z szyją i głową, kręcimy głową raz w jed-

ną, raz w drugą stronę; 

 palce poznają buzię, dotykają oczu, nosa  

- liczą dziurki w nosie, sprawdzają gdzie 

jest broda; 

 palce głaszczą włosy i spotykają uszy, li-

czą uszy; 

 poprawiają włosy. 

Rozwijanie zdolności do postrzegania kierun-

ków w stosunku do własnego ciała, ustalanie po-

łożenia różnych przedmiotów względem siebie  

i w stosunku do wybranego punktu czy obiektu 

jest bardzo ważne dla rozwoju dziecka - tu rów-

nież możemy pomóc poprzez zabawę. 

Postrzeganie w stosunku do własnego 

ciała. 

Strona lewa i prawa. Mówimy do dziecka: 

podskocz kilka razy  

i połóż dłonie na klatce 

piersiowej, przesuwają 

dłońmi sprawdź gdzie 

bije serce. Serce jest po 

lewej stronie. Tu masz 

lewą stronę ciała, lewą 

rękę, lewą nogę, lewe 

ucho i lewe biodro. 

Przesuń rękę na drugą 

stronę twojego ciała – 

to jest prawa strona. 

Prawe ramię, prawa 

dłoń, prawa noga, 

prawy policzek, prawe 

oko… Na prawą rękę 

dziecka można założyć 

luźną frotkę, by utrwa-

lić świadomość prawej 

i lewej strony.  Jeśli nie 

mamy frotek równie atrakcyjne jest oznaczenie 

zewnętrznych stron dłoni dziecka pisakiem, na 

lewej dłoni piszemy pisakiem literę L i P na pra-

wej.  

Zabawy z woreczkiem. Możemy wykorzystać 

także zabawkę pluszową. Dorosły mówi, gdzie 

położyć zabawką /woreczek : po swojej prawej 

stronie, po swojej lewej stronie, przed sobą, za 

sobą, z tyłu, z przodu, podnieś woreczek do gó-

ry, opuść w dół.     

 

https://sites.google.com/site/desarrollocognitiv

o3anos/juguetes-adecuados-para-ninos 

Orientacja przestrzenna 
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Zabawy z lusterkiem.  

Puszczanie „zajączków” sprawia dużo radości 

dorosłym i dzieciom, gdy dzień jest pochmur-

ny, można wspomóc się światłem latarki. Po 

pokazaniu jak odbijać światło w lusterku, 

dziecko samo kieruje „zajączka” w różnych kie-

runkach określając je, np. w dół, w górę, przed 

siebie… 

Poznanie punktu widzenia drugiej oso-

by. 

Zabawy z kasztankiem. Ćwiczenie sprawi 

więcej frajdy i bę-

dzie łatwiejsze dla 

dziecka, gdy opi-

szemy dłonie pisa-

kiem. Najpierw 

określamy, która 

strona jest lewa 

(skacząc kilka razy, 

przykładając dłoń 

do klatki piersio-

wej i szukając biją-

cego mocno serca), 

a potem ulubio-

nym kolorem dziecka na lewej dłoni piszemy 

duże L, a na prawej duże P. E. Gruszczyk-

Kolczyńska i E. Zielińska zalecają taką zabawę:  

dorosły staje za dzieckiem, bardzo blisko 

(patrzą w tę samą stronę) i mówi: ”Patrzę w tę 

stronę (gest)… Pokaż, w którą stronę patrzysz 

ty… Spoglądamy w tę samą stronę. Wyciąga-

my ręce przed siebie… Popatrz na dłonie… 

Moja lewa ręka jest koło twojej lewej, a pra-

wa koło twojej prawej (porównują literki na 

rękach)… W lewych dłoniach schowamy po 

jednym kasztanie… (pokazują). W prawych 

pusto… (pokazują). Przesunę się teraz tak, aby 

być przed tobą i patrzeć na ciebie (obraca się i 

staje twarzą do dziecka)… Patrzę teraz w tę 

stronę (pokazuje). A ty w którą? Pokaż… Pa-

trzymy w przeciwne strony. Wyciągamy ręce 

przed siebie… Oglądamy je… Popatrz na liter-

ki. Przy twojej lewej dłoni jest moja prawa. 

Podajmy sobie prawe dłonie… Zbliżamy lewe 

dłonie, otwieramy je – są w nich kasztany 

(widać skrzyżowanie rąk). 

Następuje zamiana ról. Dziecko staje za doro-

słym. Ustalają, że patrzą w tę samą stronę. Do 

prawych dłoni chowają kasztanki i porównują 

literki. Dziecko przesuwa się, obraca i staje twa-

rzą do dorosłego. Znowu ustalają kierunek pa-

trzenia. Oglądają dłonie, porównują literki jak 

poprzednio. I znowu widzą skrzyżowanie rąk. Że-

by zorientować się w efekcie, dziecko potrzebuje 

wielu ćwiczeń. Trzeba je po-

wtarzać w zmienionej nieco 

formie. Można przypiąć klip-

sy: po jednym do prawego 

ucha (potem do lewego ucha) i 

powtórzyć opisane ćwiczenia”. 

Postrzeganie w stosunku 

do wybranego punktu. 

Zabawa z pudełkiem i 

klockiem. Potrzebne są pu-

dełko np. po butach, i klocek 

lub mała zabawka, kamyk, 

kasztan. Dorosły kładzie pu-

dełko na krześle i mówi:” Połóż klocek na pudeł-

ku… Włóż klocek pod pudełko…Włóż klocek do 

pudełka… Gdzie znajduje się klocek?... Wyjmij 

klocek i zrób tak, aby był nad pudełkiem” 

Opisane ćwiczenia aby się utrwaliły trzeba po-

wtarzać ,trochę je modyfikując, ale z zachowa-

niem sensu. Dobrze byłoby przeprowadzać je 

każdego dnia, to może być jednak trudne. Autor-

ki „Dziecięcej matematyki – dwadzieścia lat póź-

niej” proponują praktyczną regułę: „Należy pro-

wadzić je dopóty, dopóki sprawiają dziecku 

przyjemność”.   Zastosujmy ją w zabawach z 

dzieckiem, a przyniesie nam i dziecku wiele rado-

ści i korzyści.   

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Książka dla 

rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków, CEBP 24.12 Sp. Z o.o., Kraków 2015 ,s.34  

Ibidem, s.35 

 Artykuł opracowała Małgorzata Sroka na podstawie:  
1)„Matema dziecięca – dwadzieścia lat później” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej 

2)Magdalena Dąbkowska, Anita Michałowska Bawimy się wesoło – zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu 

Rozwijającego Weroniki Sherborne, www.edukacja.edux.pl   

 

http://www.szarakomorka.pl/cms/cwiczone-funkcje/orientacja-przestrzenna 
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Kącik Tęgiej Główki 

Źródło:  Trzylatek bawi się i uczy 

Połącz kropki. Pokoloruj i ozdób. 
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Źródło: Czterolatek bawi się i uczy 

Obejrzyj koła z pokolorowanymi częściami. Pokoloruj te same części w kołach obok. 
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 Źródło: Czterolatek bawi się i uczy. 

Nazwij części tulipana i pokoloruj go, wyklej albo pomaluj. 
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Źródło: Szkoła sześciolatka. Rozwijanie percepcji słuchowej.  

Obejrzyj rysunek po lewej stronie. Dokończ rysować rysunek po lewej stronie. Pokoloruj rysunki. 



Przeczytaj wyróżnione litery. Połącz je z wyrazami, w których występują. Przeczytaj wyrazy 
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Źródło: Szkoła sześciolatka. Rozwijanie percepcji słuchowej.  
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Powiedz jak rysowana była linia (ile kratek w dół, w prawo, w lewo). Rysuj dalej linię według poleceń 

dorosłego. 

Źródło: Szkoła sześciolatka. Rozwijanie percepcji słuchowej.  
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Źródło: Czterolatek bawi się i uczy   

Pokoloruj. Wytnij i ułóż w kolejności historyjkę. 


