
Jaki jestem? 

Dostrzeganie wpływu emocji własnych na swoje zachowanie i  innych. 

o programie  

edukacyjnym z obszaru społeczno – emocjonalnego 

dla dzieci 3 – 4 letnich 

stanowiącym integralną część 

programu wychowania przedszkolnego 

 

 

 

 

Nie ma dobrych czy złych emocji – one po prostu są. 

Nie mamy wpływu ani kontroli nad tym czy się pojawią, 

jednak mamy możliwość decydowania 

o sposobie reagowania na nie. 

 

 

 

 

 

 Program edukacyjny z obszaru społeczno – emocjonalnego dla dzieci 3 – 4 letnich 

„ Jaki jestem? Dostrzeganie wpływu emocji własnych na swoje zachowanie i  innych” 

opracowałam ze względu na chęć wsparcia w rozwoju dzieci bardzo energicznych, 

nadpobudliwych, z przejawami agresji w zachowaniu i  niestabilnych emocjonalnie. 

Stanowić on będzie istotny element programu wychowania przedszkolnego, doskonale 

integrując się   

z jego zadaniami. 

Zaplanowane działania są zgodne z założeniami nowej podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, która wprowadza ewolucyjne zmiany, 

porządkują i poszerzając zagadnienia związane z rozwojem emocjonalno-społecznym 

dziecka. 



Pracując z  dziećmi 3- 4 letnimi szczególną uwagę zwróciłam na to jak długotrwały  i 

niełatwy jest proces  ich uspołeczniania. Dzieci dopiero poznają normy funkcjonowania w 

grupie, wiele kłopotów sprawia im wcielanie w życie zasad dotyczących wspólnej zgodnej 

zabawy, dzielenia się zabawkami, spokojnego oczekiwania na swoją kolej. Obserwowane 

przeze mnie trudności w zachowaniach dzieci ujawniały się w relacjach z rówieśnikami i 

dorosłymi. Wychowankowie sprawiali kłopoty sobie i innym w domu, w przedszkolu i poza 

nim, wykazywali trudności w wyrażaniu emocji i uczuć oraz rozładowaniu napięć 

emocjonalnych. Powyższe kłopoty  niejednokrotnie prowadziły do sytuacji konfliktowych, 

niekiedy zachowań agresywnych. Dlatego też podczas realizacji programu będę starała się 

wyposażyć dzieci w różne sposoby bezkonfliktowego radzenia sobie w sytuacjach dla nich 

trudnych, kształtowania postaw związanych z pełnieniem ról społecznych, które dziecko 

aktualnie pełni. Dla prawidłowego radzenia sobie z emocjami ważne są sposoby reagowania 

rodziców na potrzeby dziecka oraz sytuacje, w których uczy się ono kontrolować swój 

niepokój i przygnębienie. 

W okresie  przedszkolnym następuje  intensywny rozwój  dziecka,  w tym również rozwój 

emocjonalny; przedszkolaki poznają, identyfikują   i wyrażają emocje, przez co  bogaci się  

i różnicuje ich życie emocjonalne. Jest to okres, w którym dzieci mogą wykształcić 

umiejętności i dobre nawyki emocjonalne takie jak: rozpoznawanie stanu  emocjonalnego,  

w którym aktualnie znajdują się,  odczytywanie emocji innych osób, okazywania 

przeżywanych emocji w sposób akceptowany społecznie. Zdobyte wówczas umiejętności są 

znaczące w późniejszym życiu, gdyż umożliwiają właściwe zachowanie się dzieci w różnych 

sytuacjach wobec innych ludzi i pomagają w radzeniu sobie z napotykanymi trudnościami  

i niepowodzeniami.   

Cele główne programu wskazują na rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji  

i zachowań przez dzieci, współżycia w grupie, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, 

kształtowania poczucia własnej wartości, rozpoznawania swoich słabych i mocnych stron, 

dostrzegania i wyrażania emocji swoich i rówieśników; odreagowywania napięć 

emocjonalnych oraz rozróżniania emocji pozytywnych i negatywnych. Osiągnięcie celów 

programu spowoduje, iż dziecko nabędzie umiejętności społecznych  stosując się do 

ustalonych zasad i reguł panujących w grupie, nauczy się rozpoznawania i nazywania  emocji 

u siebie  

i innych oraz panowania nad nimi; będzie uczyło się ponosić konsekwencje swoich czynów  

i radzić sobie w trudnych sytuacjach, rozwijać będzie  wiarę we  własne siły oraz swoje 

umiejętności i możliwości. 

Zadania programu edukacyjnego doskonale integrują się z założeniami programu 

wychowawczego przedszkola, które wskazują między innymi na: organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w sferze społeczno – emocjonalnej dziecka; pomoc 

dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

wzmacnianie poczucia wartości dziecka , jego oryginalności , dobrych relacji w grupie; 

sposoby rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi; współdziałanie z rodzicami, 

instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia 

warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; stwarzanie sytuacji prowadzących do 

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w 

przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania prawidłowych 



zachowań; realizację treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia 

się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego 

rozwoju. Program edukacyjny dostosowałam do potrzeb rozwojowych dzieci i służy 

ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych adresowanych do rodziców. 

Na zajęciach z dziećmi będę wdrażała działania na rzecz: ograniczania agresji i przemocy, 

kontroli emocji, poczucia odpowiedzialności oraz troski za zdrowie i bezpieczeństwo swoje  

i innych; rozwijania empatii, wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania 

zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez spotkania informacyjne i rozmowy 

indywidualne. Wychowankowie poznają sposoby odreagowania napięć emocjonalnych, 

nauczą się rozpoznawać i nazywać emocje u siebie i innych oraz ponosić  konsekwencje 

swoich czynów, zdobędą  umiejętności panowania nad emocjami oraz radzenia sobie w 

trudnych sytuacjach. Realizacja programu wskaże dzieciom, jak ważne w naszym życiu są 

uczucia, jak o nich rozmawiać i jak sobie z nimi radzić,  sposoby skutecznego radzenia sobie 

z emocjami, rozwiązywania problemów i konfliktów. Dzieci nabędą umiejętności 

komunikacyjnych  

i społecznych. 

Program uwzględnia system spójnych oddziaływań wychowawczych przedszkole – rodzina. 

Umiejętności w obszarze społeczno-emocjonalnym wśród najmłodszych przedszkolaków 

znajdują się na etapie kształtowania, co jest naturalną cechą rozwojową. Dlatego też realizacja 

programu wskaże mi właściwy sposób stymulowania powyższych umiejętności w kolejnych 

latach edukacji przedszkolnej. Z  perspektywy kształtowania postaw  społeczno – 

emocjonalnych współpraca rodzica z dzieckiem, ich wzajemne relacje oraz dawanie dobrego 

przykładu będą miały korzystny wpływ na dalszy rozwój dziecka.  

Dziecko w  tym wieku jest bardzo podatne na wpływy rodziców  i wychowawców. Rodzice  

i nauczyciele zmierzają do tego, aby wyrosło  ono na dobrego człowieka, by już w 

przedszkolu nauczyło się żyć w społeczności dziecięcej, przyswoiło sobie podstawowe zasady 

zachowania się.  

Wspólnie z rodzicami analizować będę podejmowane działania wychowawcze, eliminujące 

zagrożenia oraz wzmacniające właściwe zachowania dzieci. W tym celu zorganizuję dla nich 

szkolenia, warsztaty, zajęcia otwarte dotyczące wspomagania rozwoju społeczno – 

emocjonalnego dziecka, poszukując przyczyn złych zachowań oraz sposobów radzenia sobie  

z nimi. Dzięki takim formom współpracy, rodzice nauczą się wspierać swoje dziecko, które 

jest wycofane, okazuje niechęć czy zmęczenie, przejawia lęki i agresję oraz nie radzi sobie  

z emocjami.  

Poprzez udział w szkoleniach i spotkaniach edukacyjnych rodzice: 

 nauczą się radzić sobie z emocjami u dziecka oraz poznają sposoby wychowywania dziecka 

bez przemocy; 

 zrozumieją, że należy okazywać dziecku  więcej miłości i szacunku, a także wyznaczać  pewne 

granice i ustalać zasady; 

 będą starali się częściej zaspakajać potrzeby i  oczekiwania swojego dziecka; 

 poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami  dziecka i zastosują je; 

 będą świadomi tego, że nie powinno się stosować przemocy werbalnej i dowiedzą się, co mogą 

zrobić, aby oszczędzić dziecku takiej formy przemocy; 

 nauczą się właściwie reagować na emocje i uczucia dziecka wywołane konkretnymi sytuacjami; 



 będą okazywać wiarę w dobroć dziecka, szanując  jego uczucia i potrzeby oraz doceniając  i 

chwaląc swoje  dziecko; 

 staną się bardziej otwarci na sygnały wysyłane przez dziecko,  które świadczą o uczuciach do 

rodzica; 

 zachęcą dziecko do samodzielności stawiając adekwatne do jego możliwości granice zapewniające 

bezpieczeństwo, ale jednocześnie pozwalające na rozwój;  

 pozwolą dziecku na dokonywanie własnego wyboru; 

 będą potrafili doceniać wysiłek dziecka, a nie tylko końcowy efekt;  

 nauczą się towarzyszyć dziecku, pomagać mu, ale nie wyręczać; 

 będą mieli większą świadomość, że reakcje dzieci na sytuacje konfliktowe zależą w dużym 

stopniu od wychowania w domu; 

 zastosują właściwe metody wychowawcze oraz zdobędą wiedzę, jak stawać się wzorem do 

naśladowania dla swojego dziecka; 

 nauczą się wyrażać  i przyjmować krytykę oraz być konsekwentni wobec swojego dziecka. 

W razie potrzeby rodzice będą mogli skorzystać z porady psychologa, z dostępnej literatury, 

broszur i ulotek. O efektach oddziaływań wychowawczych  będę wiedziała, obserwując 

zachowania dzieci i ich rodziców oraz analizując odpowiedzi i  uwagi rodziców zawarte  

w anonimowej ankiecie skierowanej do rodziców po zakończeniu programu. 

Mam nadzieję, że program własny znajdzie uznanie wśród kadry pedagogicznej, rodziców 

oraz dzieci i na stałe wpisze się w program wychowania przedszkolnego.  

                        Gdyby czytelnik tego artykułu zechciał zapoznać się z programem lub włączyć 

go swoje działania wychowawcze, możliwy jest kontakt poprzez WODN w Sieradzu. 

 

 

mgr Anita Szewczyk 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego 


