
Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym 

Okres przedszkolny jest czasem, kiedy u dziecka zachodzi bardzo dużo zmian, 
zarówno w rozwoju poznawczym, jak i emocjonalno-społecznym. Zmiany te są widoczne 
gołym okiem, nie tylko dla specjalistów, ale również dla rodziców i osób spędzających czas 
z dzieckiem. Tak intensywny rozwój w tym okresie wynika z bardzo szybkiego dojrzewania 
organizmu, jak również z nowych doświadczeń dziecka ze światem zewnętrznym. Dzieci 
w wieku przedszkolnym wykazują bardzo duże zainteresowanie tym, co się dzieje dookoła 
nich. Jest to także okres intensywnego poznawania siebie, swoich pragnień, emocji, potrzeb, 
a także ograniczeń, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, związanych z własną 
fizycznością oraz wymaganiami i zasadami społecznymi (Czub, Matejczuk, 2015). Jest to 
również czas, kiedy dziecko przyswaja wymagania, zadania, role oraz normy społeczne. 
Podstawą uzyskiwania tych informacji są zarówno stosunki między dzieckiem i dorosłym 
(zazwyczaj rodzicem), jak i społeczne stosunki między samymi dziećmi (Piaget, Inhelder, 
1996).  

Czym zatem są kompetencje emocjonalno-społeczne? Najprościej mówiąc są to 
zdolności do regulowania własnych emocji oraz nawiązywania pozytywnych kontaktów 
z innymi ludźmi. Są to umiejętności, które pozwalają nam rozumieć uczucia, zarówno swoje, 
jak i drugiej osoby, kontrolować własne emocje i zachowania oraz tworzyć harmonijne 
i satysfakcjonujące relacje z innymi.  

            Co dzieje się z dzieckiem w wieku przedszkolnym w zakresie jego rozwoju 
emocjonalno-społecznego?  
 
W rozwoju emocjonalnym dziecko: 

• nabywa umiejętności rozumienia własnych i cudzych emocji,  
• uczy się regulować napięcia i ekspresję własnych uczuć, nabywa wiedzę, w jakich 

sytuacjach i w jaki sposób można okazywać i komunikować emocje, zgodnie 
z określonymi zasadami danego społeczeństwa,  

• uczy się samokontroli emocji, natomiast warto pamiętać, że ta umiejętność w pełni 
osiągana jest dopiero pod koniec okresu przedszkolnego, czyli ok. 6 roku życia. 

W obszarze społecznym: 
• dziecko uczy się nawiązywać relacje z innymi, już nie tylko na bazie doświadczeń 

z domu rodzinnego, ale przede wszystkim w oparciu o kontakty z rówieśnikami 
i innymi dorosłymi (np. nauczycielami); dzieci w tym wieku nawiązują przyjaźnie, 
które nie są jeszcze bardzo trwałe, dotyczą głównie rówieśników tej samej płci oraz są 
związane z podobnymi aktywnościami (np. tym samym rodzajem zabawy), 

• kształtuje się świadomość płci oraz następuje poznawanie wzorców kulturowych 
dotyczących różnic płciowych i identyfikacja z nimi, 

• następuje uwewnętrznienie zasad i reguł, które zaczynają być przez dziecko 
przestrzegane nawet pod nieobecność osoby dorosłej, 
 



• rozwijają się zachowania prospołeczne (np. pocieszanie innych, opiekuńczość), jednak 
warto pamiętać, że mimo to zachowania agresywne u dzieci przedszkolnych 
występują i dopiero ok. 4 roku życia przestają one być związane z potrzebą zdobycia 
czegoś (np. przedmiotu, który został dziecku zabrany) (Czub, 2014). 

Dlaczego tak ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na rozwój emocjonalno-
społeczny dziecka w wieku przedszkolnym? Dlatego, że badania wyraźnie pokazują, 
że poziom kompetencji emocjonalno-społecznych dziecka w wieku między 3, a 6 rokiem 
życia  istotnie wpływa na późniejsze relacje z innymi ludźmi, regulację własnych stanów 
emocjonalnych, jak również na zdolność do nauki oraz korzystanie z własnych możliwości 
intelektualnych (Czub, 2014, za: Sroufe i in., 2005). Czyli im wyższe kompetencje 
emocjonalno-społeczne dziecka w wieku przedszkolnym, tym lepsze jego funkcjonowanie 
w późniejszym czasie, jako nastolatka, czy osoby dorosłej. Aby dziecko mogło się 
prawidłowo rozwijać konieczne jest, aby potrafiło rozpoznawać swoje uczucia, nazywać je 
oraz wyrażać w taki sposób, który jest społecznie akceptowany. To właśnie umiejętności 
radzenia sobie z własnymi emocjami wpływają na samoocenę dziecka, zaufanie w stosunku 
do siebie, rozumienie innych ludzi i nawiązywanie z nimi relacji.  

Mimo tego, że w okresie przedszkolnym grupa osób ważnych dla dziecka poszerza się 
i wychodzi poza dom rodzinny (dziecko coraz więcej czasu spędza wśród rówieśników, ma 
kontakty z wychowawcami, nauczycielami, trenerami), to jednak w dalszym ciągu to 
rodzice/opiekunowie w dużej mierze uczą zachowań społecznych, tego jakie są obowiązujące 
normy kulturowe oraz pokazują dziecku jak radzić sobie z tak bardzo skomplikowanym 
światem emocji. 

Bardzo ważne jest, aby pamiętać o tym, że każde dziecko (a nawet każdy człowiek- 
rodzic, nauczyciel, specjalista pracujący z dziećmi) doświadczało, doświadcza i będzie 
doświadczało różnych emocji, w tym także tych, które są powszechnie niezbyt mile widziane 
(złość, smutek, strach, zazdrość). Istotne jest, aby nauczyć dziecko rozumieć co się z nim 
dzieje w danej chwili oraz nauczyć je rozładowywania napięć w sposób, który nie będzie 
zagrażał jemu, jak również nie będzie naruszał granic drugiego człowieka. Jak zatem pomóc 
własnemu dziecku zrozumieć co się z nim dzieje oraz nauczyć je jak radzić sobie z trudnymi 
emocjami? 

•         Dajmy przykład. 
Pamiętajmy o tym, że dla dziecka to rodzice/opiekunowie są najważniejszymi 
osobami, od których się uczy, których chce naśladować, którzy są dla niego inspiracją. 
Warto zatem własnym zachowaniem, w codziennych sytuacjach, pokazywać dziecku 
jak sami radzimy sobie, gdy coś nam nie wyjdzie w pracy, gdy pokłócimy się 
z partnerem lub gdy jesteśmy zmęczeni i wszystko nas drażni.  

•         Zaakceptujmy emocje, które przeżywa dziecko. 
„Zaakceptowanie emocji jest zawsze kluczowe, uznanie, że są one naturalną częścią 
życia i że niedojrzały mózg ma trudności w ich regulacji – stąd trudne zachowania. 
(...)Warto zacząć od uznania, że emocje są ważne i potrzebne – wszystkie. Że istotne 
jest nie to, aby ich nie przeżywać (lub przeżywać jak najkrócej), ale to, by umieć 



wyrazić je w sposób nieraniący innych, wziąć za nie odpowiedzialność.” 
(Musiał, 2017). Nie ma możliwości, aby wyeliminować uczucia z naszego życia 
codziennego. Dziecko, które przeżywa złość na młodszego brata, bo ten zabrał mu 
zabawkę, w sytuacji, gdy brakuje w środowisku rodzinnym akceptacji tej emocji może 
pomyśleć „Złoszczę się na Krzysia, bo zabrał mi samochód. Przecież nie mogę się 
złościć. Złość jest zła. Gdy ja się złoszczę, to jestem złym chłopcem.” Natomiast jeśli 
stworzymy dziecku przestrzeń, w której będzie ono mogło swobodnie je wyrażać 
i upewni się, że różne emocje mogą się pojawić i wszystkie są wartościowe, wówczas 
jego zaufanie w stosunku do siebie będzie rosło, a  poczucie winy wynikające 
z doświadczania trudnych uczuć zniknie.  
Tutaj warto zaznaczyć jednak, że akceptacja emocji nie jest równoznaczna 
z przyzwoleniem na impulsywne i nieaprobowane społecznie rozładowywanie jej. 

•         Pomóżmy nazwać i zrozumieć emocje. 
Aby dziecko wiedziało jak radzić sobie z danym uczuciem, najpierw musi nauczyć się 
je rozpoznawać i nazywać. Ważne jest, aby mieć świadomość, że często uczuć, 
których nie akceptujemy w dziecku, przede wszystkim nie akceptujemy u siebie 
i w swoich zachowaniach. Jeżeli jakiejś emocji nie lubimy u siebie, nie dajemy sobie 
prawa do przeżywania jej, tłumimy ją, wówczas dużo trudniej będzie nam rozmawiać 
o niej z dzieckiem, uczyć nazywania i rozpoznawania jej.  
Warto w kontakcie z dzieckiem unikać odrzucania trudnych emocji, udawania, że nic 
się nie stało, minimalizowania ich. Czasem rodzice, gdy ich dziecko przeżywa złość, 
strach czy smutek, próbują odwrócić jego uwagę, poprzez zmianę tematu, kupno 
nowej zabawki czy inne podobne zachowania. Ważne jednak, żeby pamiętać, 
że zaprzeczając danej emocji, udając, że jej wcale nie ma, nie uczymy dziecka 
radzenia sobie z konkretnym uczuciem. Gdy dziecko się przewróci, zamiast mówić: 
„Przecież nic się nie stało”, warto mu nazwać, to co może czuć: „Przewróciłaś się na 
kolano, boli cię?”, gdy dziecko idzie pierwszy raz do przedszkola, zamiast zapewniać 
je, że będzie super (tak naprawdę tego nie wiemy), warto powiedzieć „Nie wiem, jaki 
będzie pierwszy dzień w przedszkolu. Chciałabym, abyś spędził go bardzo miło, ale 
rozumiem, że możesz obawiać się tego, jak to będzie.” 

•         Pokazujmy i uczmy, jak dziecko może radzić sobie z emocjami. 
Tak jak już wyżej wspomniałam, zaakceptowanie emocji, nie jest równoznaczne 
z akceptowaniem wszystkich sposobów rozładowywania ich. Małe dzieci, które 
doświadczają różnych stanów, nie wiedzą co mają z nimi zrobić. Rolą rodzica jest 
wsparcie w tym dziecka i pokazanie, w jaki sposób może ono reagować w danej 
sytuacji. Można dziecku zaproponować różne sposoby rozładowywania emocji, 
np. namalowanie danego uczucia (u starszych przedszkolaków), rozładowanie 
napięcia poprzez nadmuchiwanie balonika, zorganizowanie „kącika złości”, gdzie 
będą gazety, które dziecko może porwać, plastelina, którą może pozgniatać.  
Gdy dziecko doświadczające złości czy frustracji przekracza czyjeś granice lub 
zagraża sobie, musimy na to zareagować. Warto wówczas powiedzieć dziecku 
„Widzę, że trudno ci z tym, że przegrałaś, ale nie zgadzam się na to, abyś mnie biła”, 
„Rozumiem, że jesteś zły, bo Ania zabrała ci zabawkę, ale nie wolno ci jej popychać”. 

  



Rozwijanie u dziecka kompetencji emocjonalno-społecznych, a szczególnie 
poznawcza praca nad rozumieniem uczuć i radzeniem sobie z nimi, często z różnych 
powodów jest dla wielu rodziców trudna. Jeżeli mamy poczucie, że z niektórymi 
zachowaniami dziecka nie potrafimy sobie poradzić, albo czujemy się niekompetentni, warto 
skorzystać z konsultacji z psychologiem, który nie tylko podpowie pewne rozwiązania, ale 
również będzie w stanie bliżej przyjrzeć się trudnościom, z którymi boryka się rodzic. 

  
Opracowała psycholog Zuzanna Leszczyńska 
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