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                                        PRZEDSZKOLAKI – JAKIE SĄ ? 
 
                                       Emocje - główny powód zachowania dzieci. 
 
Emocje – e motere  ( łac.) to „motor” do działania, powód działania, to motyw aktywności! 
     Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym  kierują się w swojej aktywności nie zasadami, 
nie normami, ale EMOCJAMI! Podejmują takie formy aktywności, które sprawiają im radość, 
unikają wykonywania działań, które są dla nich przykre (m .innymi unikają wykonywania tych 
czynności, które są dla nich trudne – np. rysowania ,ubierania się itp.) 
   Emocje, to niezmiernie złożony  proces psychiczny, to zespól zmian fizjologicznych 
(aktywność układu nerwowego i hormonalnego), to złożony zespół zmian psychicznych (pod 
wpływem emocji lepiej lub gorzej koncentrujemy  uwagę ; spostrzegamy, zapamiętujemy, 
myślimy itp.), to także odpowiedź na sytuacje, na bodźce w otoczeniu, to skutek 
subiektywnego  przypisywania im znaczenia czy ważności.  Emocje jednostki określają, co dla 
niej jest korzystne, co zagrażające, co obojętne, a co ważne! 
   Wszystkie emocje charakteryzują się : 

• Pobudzeniem emocjonalnym – u dzieci jest ono wyraziste; 
• Znakiem (są przyjemne „+” lub przykre „-„); 
• Siłą, natężeniem (od słabych do silnych)  - u dzieci emocje są silne; 
• Czasem trwania – u dzieci są zwykle krótkotrwałe i zmienne (labilne); 
• Treścią – co przeżywamy (radość, przyjemność, żal, smutek, lęk, zagrożenie itp.) 

Wszyscy przychodzimy na świat z wrodzonymi emocjami przykrymi, mają one charakter 
obronny i dotyczą głownie niezaspokojonych potrzeb życiowych (przykrość z powodu głodu, 
bólu, zimna, niewygody itp. – dziecko sygnalizuje to płaczem, a my usuwamy powód 
przykrości, maluch uzyskuje pomoc). WSZYSTKICH  POZOSTAŁYCH EMOCJI PRZYJEMNYCH I 
PRZYKRYCH UCZYMY SIĘ!!! Możemy się ich nauczyć tylko wtedy, gdy: zaspokojone są nasze 
potrzeby biologiczne, dobry jest stan naszego zdrowia i mamy zaspokojoną potrzebę 
bezpieczeństwa psychicznego (bliskość, przytulenie, miłość osób dorosłych zajmujących się 
wychowaniem dziecka! Brak jest tego dzieciom z domów dziecka i rodzin patologicznych). 
      WAŻNE: nie ma emocji „dobrych” i złych” – wszystkie są nam potrzebne w życiu, 
emocjami nie kierujemy!!!  TO NASZE ZACHOWANIE MOŻE PODLEGAĆ OCENIE!  
   EKSPRESJA, SPOSÓB WYRAŻANIA EMOCJI  MOGĄ BYĆ DOBRE LUB ZŁE! STOPNIOWO 
UCZYMY SIĘ KONTROLI NASZEGO ZACHOWANIA –POCZĄTKI TEGO UCZENIA SIĘ ,TO WIEK 
PRZEDSZKOLNY. 
      Emocje przyjemne dla nas – zadowolenie, radość, satysfakcja, ciekawość i inne –są silnym 
motywem do działania, do pokonywania trudności, „dodają energii”, uskrzydlają! Emocje 
przykre mają charakter obronny:   

• gniew, złość – dają energię do pokonywania trudności (do obrony, ataku ,ucieczki –  
            rola układu hormonalnego); 

• strach – pełni funkcję ochronną: unikanie, ostrożność, zwiększona uwaga itp.;   
• smutek- pozwala przeżyć traumę, uświadomić sobie utratę kogoś, czegoś;  
• przeżywanie smutku prowadzi do zmniejszenia napięcia i umożliwia „powrót do 

życia”;    
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• zazdrość – wywołuje reakcje obrony „ja psychicznego” itd.          
  Każde  dziecko i każdy dorosły powinien przeżywać wszystkie emocje i uczucia, bo one 
pozwalają zrozumieć innych ludzi i powody ich zachowań, oraz nadają „barwę” naszemu 
życiu. Przewaga emocji i uczuć przyjemnych pozwala na zwiększenie aktywności, na chęć do 
poznawania, do uczenia się, prowadzi do kreatywności i samorealizacji Przewaga zaś emocji 
przykrych prowadzi do unikania, bierności, lęku, wycofywania się, ostrożności, braku chęci 
poznawania świata i ludzi, wreszcie do zachowań anty lub aspołecznych. 
    Jakie są powody, źródła emocji u dzieci, co i jakie sytuacje  wyzwalają u dzieci emocje? 

• Potrzeby biologiczne – wszyscy wiemy, że dzieci głodne (czasem sobie tego jeszcze 
nie uświadamiają), śpiące, zmęczone, chore itp. są „nieznośne” ; płaczą, krzyczą 
złoszczą się, marudzą, niszczą zabawki, są agresywne, rozkojarzone  itp. 

• Poznawanie zmysłowe: poznawanie rzeczy i ich właściwości, szczególnie w wieku od 
około 1 roku do 4 (poznają wszystkimi zmysłami, zbierają informacje na całe życie). 

• Własne działania (bieganie, skakanie, pokonywanie przeszkód – schody; budowanie, 
bazgranie itp.) do lat około 4, a potem bardziej liczą się efekty działania  (gotowa 
budowla, rysunek, pierwszeństwo w zawodach itp. (potem początek rozczarowań: nie 
umiem, nie wychodzi, jestem gorszy i…unikanie tych czynności).Tu ogromna rola 
zabaw – czynności podejmowanych dla własnej przyjemności!. 

• Osoby dorosłe – ich obecność, stosunek do dziecka, bliskość, ich wypowiedzi itp. 
• Mowa: znaczenie słów, ich dobór, układ, intonacja mowy ,treść itp. Obcego języka 

dzieci uczą się w działaniu 
• Wzmocnienia – nagrody (przyjemność) i kary (przykrość). 
• Myślowa aktywność poznawcza – ciekawość, rozwiązywanie problemów, zagadki, 

dociekliwość, chęć zrozumienia.  Ich myślenia jest konkretno-wyobrażeniowe. 
• Potrzeby psychiczne (akceptacja, bezpieczeństwo),kulturowe, poznawcze i inne. 
• Kontakty rówieśnicze  (ogromna ich rola od powyżej 4 lat do końca szkoły); 
• Regulacyjne mechanizmy osobowości: głownie samoocena i poczucie własnej 

wartości. 
Są to najważniejsze źródła dziecięcych emocji. 

1. Emocje związane z poznawaniem zmysłowym i myślowym. 
Poznawanie zmysłowe u dziecka zaczyna się jeszcze w łonie matki (czuciowe, słuchowe,  

 smakowe, równowagi) i intensywnie  rozwija się w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, 
przedszkolnym itd. W wieku ponad dwa aż do lat 4 własna aktywność podczas poznawania 
jest ważnym źródłem emocji przyjemnych. Myślenie dzieci w wieku przedszkolnym jest 
myśleniem konkretno-wyobrażeniowym (nie rozumieją jeszcze zasad, pojęć, reguł itp.- 
wszystkiego uczą się  w działaniu). 

• Dziecko – ODKRYWCA 
Poznaje otoczenie wszystkimi zmysłami: patrzy, uderza i słucha, bierze do ust – smakuje, 
wącha, dotyka obmacuje, rozkłada na części i bada – poznaje dotykowo: kształt, ciężar, 
powierzchnię, wielkość, temperaturę itp. Do lat 5-ciu poznaje wszystkie cechy rzeczywistości; 
są one integrowane w korowych ośrodkach kojarzeniowych i odtwarzane w wyobrażeniach 
(śladach pamięciowych  zdobywanych doświadczeń). Takie poznawanie sprawia wiele 
radości, a zakaz brania, dotykania przedmiotów wywołuje u dziecka płacz i złość  W 
młodszych więc grupach powinno być wiele zabawek o zróżnicowanych kształtach, barwach 
itp., ale na tyle dużych, by nie zmieściły się w buzi dzieci. Dzięki nim dostarczamy dziecku 
wiedzy i ogromnej radości z poznawania – rozwijamy przy tym ciekawość świata. Powyżej 5 
lat  dominuje już poznawanie wzrokowe i słuchowe.  Młodszym dzieciom podajemy proste 
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polecenia po angielsku:  podaj mi małego misia, weź żółty klocek, powąchaj czerwony 
kwiatek, jedz budyń małą łyżeczką,  pomaluj choinkę na zielono, a bombki na inne kolory itp. 

• Dziecko – EKSPLORTATOR 
Od około 2 do około 4 lat oprócz samej czynności poznawania obserwuje się działanie na 
przedmiotach i jest ono głównym powodem przyjemnych emocji. Czynności zabawowe typu: 
rozrzucanie, burzenie, przesypywanie, przelewania, wkładanie i wyjmowanie, szeregowanie, 
piętrzenie sprawiają radość – dziecko wprowadza zmiany, bada, korzysta z różnych 
możliwości Ma poczucie, że  potrafi!  Buduje pozytywną samooceną, nie ma tu dzieci 
„lepszych” czy „gorszych”. Podajemy dzieciom instrukcje i uwagi także po angielsku – np. 
zbuduj wieżę z dużych żółtych i niebieskich klocków; odsuń się trochę, bo przeszkadzacie sobie 
w budowaniu; wsyp piasek łopatką do małej czerwonej foremki ; przesyp kasztanu do 
wiaderka itp. 

• Dziecko – TWÓRCA 
Powyżej 4 lat rośnie u dzieci kreatywność. Dziecko korzysta z doświadczeń i wcześniej 
zdobytych umiejętności i tworzy! Powstają budowle, rysunki, tematy i pomysły różnych 
zabaw ruchowych i tematycznych; dziecko rymuje, tworzy własne piosenki itp. Radością staje 
się efekt –skutek działania. Jeżeli dziecko ma trudności w uzyskaniu dobrego efektu –to  
unika przykrości, unika działania, kształtuje się niska samoocena i gorycz – przekonanie: 
NIE POTRAFIĘ, NIE UMIEM! Pomóżmy wtedy dziecku -  skąd wiesz, że nie umiesz? Może 
spróbuj inaczej, troszkę ci pomogę, weź może mniej klocków itp. I wtedy, my dorośli stajemy 
się źródłem przyjemnych emocji – dziecko  ma w nas oparcie; jeżeli pocieszamy i namawiamy 
dzieci do pokonywania trudności, to warto je pogłaskać i  powiedzieć kilka słów po angielsku i 
przetłumaczyć  je na polski; kilka razy powtórzyć te ciepłe słowa z odpowiednią intonacją. 
      Warto dodać, że toku poznawanie i działania dziecko ma do czynienia także z różnego 
rodzaju zależnościami przestrzennymi, ilościowymi, przyczynowo-skutkowymi itp. -  tworzą 
się podwaliny myślenia, w tym myślenia matematycznego! Konieczne jest używanie przez 
nauczyciela odpowiednich określeń typu:  rób to powoli, na górze wieży postaw ten stożek;  
narysuj budę  z kwadratu, na górze, narysuj  dach z trójkąta a w środku kwadratu – okrągły 
otwór.  Im więcej używamy określeń dotyczących wielkości, położenia w przestrzeni, 
zależności, to nie tylko uczymy angielskiego, ale  także stymulujemy procesy myślowe. 
 

2. Emocje przyjemne związane z główną aktywnością wieku przedszkolnego 
– z zabawą! 

   Wiadomo, że zabawa dzieci, to czynności podejmowane dla przyjemności i tym samym w 
zabawach i dzięki zabawom dziecko szybciej, więcej i lepiej się uczy, przyswaja informacje, 
wykorzystuje je i coraz lepiej się rozwija ruchowo, intelektualnie i społecznie. 

• Zabawy ruchowe, to szczególne źródło radości: wzmacnia się i usprawnia układ  
    kostny, mięśniowy (przeciwdziałanie wadom postawy; doskonali się zwinność, płynność 
    ruchów, koordynacja ruchów oraz równowaga; przemieszczjące się dziecko  doskonali  
   spostrzeganie ,uwagę, poznaje zależności i stosunki przestrzenne , poznaje swoje 
   możliwości, ćwiczy pokonywanie trudności itp. W takich zabawach poznaje różne zasady i 
   reguły oraz uczy się współżyć z rówieśnikami. Dodatkowo pod wpływem ruchu mózg  
   tworzy pewne substancje przeciwbólowe, przeciwdepresyjne (endorfiny), które ułatwiają  
   przesyłanie impulsów nerwowych a tym  samym uczeniem się! Śpiewane po angielsku  
   piosenki z odpowiednim rytmem i ruchem łatwo są zapamiętywane przez dzieci i ich 
   słownictwo, akcent i rozumienie wzbogaca się , zwłaszcza, że takie zabawy powtarzane są  
   często bez udziału nauczyciela. 
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• Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne – to wielka szkoła wyobraźni, myślenia,  
  tworzenia, doskonalenia ruchów rąk, koordynacji wzrokowo-ruchowej, to ćwiczenie uwagi,  
  nauka pokonywania trudności itp. dająca tyle radości i dumy, że umiem, potrafię,  
  wymyśliłem,  że ładne, ciekawe.. itp., że czasem dzieci nie chcą iść do domu, chcą skończyć 
  tworzenie. Im więcej przyjemnych emocji doznaje dziecko w zabawach tego typu, tym lepiej  
  rozwija się i przygotowuje do systematycznej nauki w szkole. Nasza, dorosłych pomoc,  
  współdziałanie i „wyprzedzanie o krok” daje efekty i zacieśnia więzy między nami a dziećmi,  
  jeśli w trakcie takich zajęć używa się  angielskich zwrotów, to dzieci łatwo je zapamiętują i  
  same zaczynaj a  ich używać . 

• Zabawy tematyczne; zabawy „w role”, to odtwarzanie tych sytuacji i doświadczeń 
  (przyjemnych i przykrych), które mają dla dzieci znaczenie emocjonalne. Dzieci w zabawach 
  albo chcą utrwalić i zapamiętać przyjemne doświadczenia, albo odreagować te złe,  
  przykre, zmniejszyć ich przeżywanie. Ponadto , dzieci wcielając się w różne postacie, role  
  kompensują swe przykre doświadczenia i „braki” w opiece (dziecko przyjmujące rolę malca,  
 oczekuje opieki, pomocy, ciepła emocjonalnego itp.). To bardzo ważne zabawy z punktu 
 widzenia rozwoju emocji, ich rozumienia, zakresu oraz kształtowania empatii. Można 
 wówczas po angielsku śpiewać kołysankę, , można jako lekarz podawać polecenia (otwórz 
buzię, powiedz: aaaa itp.). 

• Zabawy i gry dydaktyczne – korzystając z przyjemności, jaką jest zabawa dla dzieci 
 rozwijamy wszystkie procesy ruchowe i poznawcze; pomagamy wyrównywać opóźnienia i  
zmniejszać deficyty – dzięki zabawowej formie dzieci pokonują trudności,  uczą się! I tu jest 
doskonała okazja do wypowiedzi po angielsku!. 
       3.Emocje wywołane słowami.  
Słowa, za pomocą których zwracamy się do dzieci są swoistymi „kluczami”, używając ich 
„otwieramy dzieci”, „blokujemy” je,  „zamykamy” a nawet niszczymy!  Słowa, to potężne 
źródła emocji, szczególnie dla dzieci, ale też i dla nas, dorosłych. 

• Dobre słowa, dające radość, prowokujące do aktywności to: lubię cię, miło, że  
jesteś  z nami, dobrze!, cieszę się, że tak budujesz, widzę starannie narysowany rysunek; 
naprawdę, Ty sam to zrobiłeś?; mogę na Ciebie liczyć, świetnie pomagasz koleżance; będzie 
dobrze i wiele innych. Dzieci bardzo takich słów potrzebują – to je wzmacnia psychicznie!! 
Mówimy takie słowa po polsku i po angielsku! 

• Złe słowa, wywołujące przykre emocje, „zamykające” dzieci: źle ,kiedy wreszcie 
 zmądrzejesz!; brzydko!;  i to ma być rysunek, tak nabazgrałeś! co nam dziś „mądrego” 
powiesz? (z przekąsem) – takich słów nie używamy! 

• Słowa, które „zamykają” dzieci, odbierają nadzieję, niszczą dzieci (i dorosłych) 
„jak zwykle fatalnie!”, „czy Ty nigdy nie posiedzisz spokojnie”! „jak zawsze gadasz głupoty!” 
„zawsze wszystko psujesz!!” Takie słowa obniżają samoocenę, powodują gorycz i poczucie 
niesprawiedliwości – bardzo przykre emocje i uczucia. Ani po polsku, ani w żadnym języku 
dzieci nie powinny tego słyszeć – nie niszczymy dzieci! 

• Słowa, które „zabijają” uczucia wyższe, odbierają poczucie człowieczeństwa, 
dehumanizują! „ty szczeniaku!”; „ty gn…ju”, „gów….”, „szczylu, smrodzie i jeszcze gorsze. 
Takie słowa odbierają szacunek, poniżają, a to ułatwia dorosłemu uderzenie dziecka, bicie, 
kopanie, przemoc, wykorzystywanie! Obelgi niszczą u dzieci szacunek do drugiego człowieka, 
niszczą także rozwijające się  uczucia wyższe, wywołują lęk i inne straszne, przykre emocje! 
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   A tyle jest dobrych, pięknych słów ( pomogę, dasz radę potrafisz, tylko powoli, spójrz, 
to jest ładne, dobrze, ze jesteś z nami ) – nie żałujmy ich dzieciom ani po polsku, ani 
po angielsku! 

4.Emocje – skutki wzmocnień – nagród i kar. 
Wzmocnienia, to konsekwencje naszych działań; jeśli wszystko idzie dobrze, to jesteśmy 
zadowoleni, cieszymy się, ktoś nas chwali, podziwia – to takie konsekwencje traktujemy jako 
nagrody (naturalne lub społeczne).  Jeśli w wyniku naszej aktywności czujemy przykrość, 
rozgoryczenie, ból, strach lub inne przykre emocje, to mówimy o wzmocnieniach 
negatywnych,  o karach (też naturalnych lub społecznych). Wzmocnień naturalnych nie da 
się uniknąć, ale wzmocnień społecznych – tak; jeśli nikt nie wie, to kary nie ma; rodzi się 
bezkarność!  
     Nagrody, to: pochwała, zachęta, przytulenie, miłe zaskoczenie, uznanie, prezent, 
pozytywny efekt działania,  wspólne wyjście do kina, na lody itp. Nagrody są wskazówką, że 
to, co robimy jest dobre, akceptowane, a to motywuje dzieci (i nas, dorosłych) do 
powtarzania nagrodzonych zachowań i wzbudza wiele przyjemnych emocji i uczuć. Jeśli 
często korzystamy po angielsku z tego typu słów, to słownik dzieci szybko wzbogaca się !. 
     Kary, to: bicie, klapsy, krzyk, zakazy, ból, lęk przed utratą akceptacji, poniżenie, gorycz 
częste niepowodzenia  i wiele innych. O ile nagrody uczą, motywują do powtarzana 
„dobrych” zachowań, sprawiają wiele przyjemności i radości,  to kary zwykle nie eliminują 
nagannych zachowań, ale je modyfikują (dzieci uczą się kłamać, oszukiwać, ukrywać skutki 
„przewinień”,  bite dzieci – biją innych naśladując zachowania dorosłych itp.).Kary wywołują 
bardzo przykre emocje: lęk, nienawiść, gorycz, złość, poczucie niesprawiedliwości; prowadzą 
do nerwic, niszczą wyższe uczucia itp. Zapominamy, że dzieci jeszcze nie rozumieją, co jest 
dobre, a co złe, kierują się emocjami, ciekawością i  ukarane, często  cierpią, bo nie wiedzą, 
dlaczego!  
    W przypadkach „kar naturalnych” dzieci odczuwają je od razu po skutkach własnej 
aktywności --  dziecko dotknie  ręką gorącego żelazka – parzy, boli!!! – i jedno doświadczenie 
wystarczy; w przypadku „kar społecznych” przedszkolaki jeszcze nie wiążą własnego 
nagannego zachowania z naszą rekcją, chłopiec podskakuje, śmieje się, popycha kolegę kilka 
razy i słyszy: popychasz kolegę, jesteś niegrzeczny, siadaj na ławeczce!!  Dziecko nie rozumie, 
o co chodzi, nie potrafi jeszcze przewidywać skutków takiej zabawy – bawi się i 
jest ukarane???, a oprócz tego, gdy Pani nie widzi takiej świetnej zabawy, to kary nie ma!   
Jak mamy postąpić?  Zazwyczaj omawiamy z dziećmi co wolno, a czego nie wolno robić i 
dlaczego (próbujemy po angielsku i po polsku) wiedząc jednocześnie, że i tak  nasze 
argumenty do dzieci nie trafią; potem wielokrotnie powtarzamy; popychane dzieci 
informują, że nie lubią być popychane, nagradzamy pochwałą za powstrzymywanie się od 
tego typu zabaw i… po kilku latach starsze już dziecko nie popycha kolegów i wie i rozumie, 
że może przypadkiem kogoś skrzywdzić.  
    Dobrze jest reagować od razu na „dobre postępowanie”  i  przewinienia dzieci (np. za 
pomoc dziecku, pocieszenie, podzielenie się zabawką itp. na specjalnej tablicy  można 
przyczepić  obrazek -  uśmiechniętą buźkę, za przewinienie – smutną buźkę, ale jeśli dziecko 
postąpi po chwili właściwie, to smutna buźka znika, a uśmiechnięta – pojawia się!). Dzieci 
powoli orientują się, że można naprawić „błąd – niewłaściwe zachowanie” i cieszyć się z 
możliwości takiej poprawy. Jeśli smutna buźka lub „chmurka” wisi zbyt długo, lub rośnie 
liczba chmurek, to dzieci tracą nadzieję na możliwość poprawy i rośnie w nich przekonanie, 
że są złe i zaczynają źle się zachowywać lub nie chcą chodzić do przedszkola! Warto także w 
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tych sytuacjach używać słów angielskich – są to ważne dla dzieci sytuacje i łatwo je 
zapamiętują. 
                5. Emocje uwarunkowane rozwojowo. 
    Wspomniałam wcześniej, że taka emocja jak  lęk -  ma charakter obronny. Ponieważ dzieci 
nie mają jeszcze doświadczeń życiowych, to typową emocją jest u nich   lęk przed nieznanym 
oraz  związany z tym  lęk separacyjny.  Przeciwdziałamy tym lękom przez organizowanie 
okresu adaptacyjnego – dzieci razem z rodzicami poznają przedszkole, swoich rówieśników, 
cieszą się  widząc nowe zabawki, wspólnie bawiąc się itp., ale …mając blisko siebie mamę, 
tatę , babcię, co pewien czas  biegną przytulić się do nich – „odzyskują poczucie 
bezpieczeństwa!” Dobrze jest, po kilku dniach uprzedzać dzieci, że bliska im osoba na chwilę 
wyjdzie do sklepu, do apteki itp., ale niedługo wróci. Stopniowo dzieci przyzwyczajają się do 
przedszkola i braku  w nim swych bliskich, ale dzieci wychowywane zbyt opiekuńczo  lub 
dzieci o słabym układzie nerwowym nadal cierpią: płaczą, rzucają się na ziemię, niszczą 
zabawki, biją się po głowie itp. (są to rekcje zmniejszające lęk i napięcie emocjonalne!) i   
albo wydłuża się okres adaptacyjny, albo po konsultacji psychologicznej odracza się pójście 
do przedszkola o rok (przez rok trwa terapia dziecka lub …rodziców). Stopniowo używamy 
coraz więcej zwrotów angielskich, ale zawsze tłumaczymy ja na polski. 
   Każdemu dziecku w wieku od około 3 do ponad 5 lat co pewien czas zdarza się przeżywać 
lęk – a to zdarzył się zły sen, a to „strrraaaszny film” w telewizji, a to rodzice mieli dużo 
pretensji w domu przed pójściem do przedszkola, a to początek infekcji itp. I co wtedy? 
Dobre są miękkie przytulanki, miłe słowa i przytuleniu przez panię, czasem telefon do mamy, 
a bardzo często sięgnięcie do specjalnej kieszonki w koszulce,  bluzce i wyjęcie zafoliowanej 
fotografii mamy, taty lub całej rodziny. Wszyscy uśmiechają się i mówią…: kochamy Cię, 
wszystko będzie dobrze! Po przedszkolu będziesz  z nami w domu!  
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