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SZEŚCIOLATKIEM W SZKOLE

CHARAKTERYSTYKA NIEKTÓRYCH WŁAŚCIWOŚCI ROZWOJU
PSYCHORUCHOWEGO DZIECKA W WIEKU OKOŁO 6 LAT
Od września 2014 roku będzie wprowadzony obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich,
to znaczy, dla dzieci, które do lipca skończą 6 lat (a będą to dzieci o rozpiętości wiekowej od
6 lat i 6 miesięcy do 6 lat i 8 miesięcy, czyli będzie między nimi różnica wiekowa około 1
roku!).
Już teraz sześciolatki trafiają do klas I i są albo w klasach razem z siedmiolatkami, albo w
klasie jednorodnej ze względu na wiek (w niektórych szkołach takie klasy stworzono). Powoli
nauczyciele szkół podstawowych zdobywają doświadczenie w pracy z dziećmi młodszymi i
sygnalizują jakościowe różnice między znanymi sobie siedmiolatkami a dziećmi młodszymi o
rok (lub więcej). Różnice są bardzo wyraźne szczególnie w pierwszym semestrze klasy I i
powoli zacierają się pod koniec roku szkolnego. Różnice rozwojowe, a tym samym kłopoty w
procesie nauczania i wychowania dotyczą głównie następujących zachowań i procesów.
* Duża podatność fizyczna na zmęczenie – dzieci często zmieniają pozycję, wiercą się,
wychodzą z ławek – konieczne są częstsze przerwy śródlekcyjne. Szczególnie postawa
stojąca (słabe stosunkowo mięśnie i kościec) jest dla nich trudna.
* Uwaga – dominuje uwaga mimowolna, jest krótki czas skupienia uwagi, dzieci bardzo
łatwo rozpraszają się, nie potrafią się skoncentrować na pracy – nauczyciel w tej sytuacji
musi być aktorem i „utrzymywać” uwagę dzieci na swojej osobie (jest to niezwykle
męczące), ale konieczne. Wszelkie „zabawowe” formy pracy ułatwiają dzieciom skupianie
uwagi. Zmiana ćwiczeń, zainteresowanie dzieci, nauki z rytmem i ruchem dodatnio wpływa
na skupianie uwagi.
* Stosunkowo niskie możliwości graficzne (szczególnie u chłopców) wymagają długiego
czasu ćwiczeń przygotowawczych do nauki pisania; sztywny jest jeszcze nadgarstek obniżona
płynność ruchów dodatkowo będzie utrudniać naukę pisania (dopiero w drugim semestrze
można liczyć na mniejsze trudności); ręce dzieci bardzo szybko męczą się –należy je ćwiczyć
często, ale przez krótki czas.
* Dzieci mają dość duże trudności w różnicowaniu i nazywaniu stosunków i zależności
przestrzennych typu: obok, przed, między, spod, nad itp. – więcej czasu należy poświęcić na
pisanie i rysowanie elementów literopodobnych (również formy zabawowe zdają tu egzamin),
należy także sprawdzić orientację dziecka w przestrzeni i na kartce papieru.
* Nawet dobrze przygotowane do szkoły dzieci mają trudności z analizą słuchową – nie
wyróżniają jeszcze głosek w wygłosie – na końcu wyrazu (dopiero po skończeniu 6 lat jest
to łatwiejsze dla dzieci). Niektóre dzieci (mimo ćwiczeń) mają trudności w wyróżnianiu
głosek w nagłosie i śródgłosie - konieczne są odpowiednie zabawy i ćwiczenia prowadzone
przez dłuższy czas. Mogą również wystąpić przejściowe trudności rozwojowe w
różnicowaniu struktur rytmicznych w wierszach oraz w ćwiczeniach fizycznych.
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* Myślenie młodszych dzieci jest jeszcze przedoperacyjne – nie rozumieją więc wielu
pojęć, zasad i prawidłowości, mają czasem trudności z rozumieniem symboli; działań
arytmetycznych itp. – wymagają więcej zabaw i przykładów w tym zakresie, ale
plastyczność układu nerwowego i podatność na uczenie będzie procentować w najbliższej
przyszłości.
* Największe jednak różnice dotyczą procesów motywacyjnych - dzieci kierują się w
swoim działaniu nie normami, zasadami ale swoimi EMOCJAMI! Oznacza to, że chcą robić
to, co lubią, co im przynosi radość, przyjemność, satysfakcję, a nie chcą robić tego, czego nie
lubią i co stanowi dla nich trudność. Nie ukształtowały się jeszcze u nich :
- poczucie odpowiedzialności,
- obowiązkowość,
- umiejętność przewidywania konsekwencji swych działań.
Należy dbać o to, by większość ćwiczeń kończyła się dla dziecka sukcesem (niepowodzenia
także powinny być, ale raczej w pierwszym okresie nauki niezbyt wiele; dzieci uczą się też
pokonywania trudności!)
Wszystkie sygnalizowane wyżej trudności i kłopoty w znacznej mierze kompensowane są
nam, nauczycielom, przez radość, której dostarcza kontakt z młodszym dzieckiem: dziecięca
spontaniczność; szczerość, zaufanie okazywane nam, dorosłym; ciekawość i zachłanność
na poznawanie, odkrywanie; iskierki w oczach z radości, że się udało!!
I. Dlaczego są tak istotne różnice miedzy dziećmi młodszymi (pięć i pół sześć) a starszymi (około 7 lat).
Pod koniec okresu przedszkolnego w wieku około 5,5 - 6 lat dokonuje się u dzieci skok
rozwojowy - po raz pierwszy w rozwoju tak uaktywnia się układ hormonalny, że powoduje on
cały szereg zmian. (Janiszewska 2004)
1. Dokonuje się skok rozwojowy w zakresie wzrostu i wagi.
5 - latki: średni wzrost wynosi około 110 cm., średnia waga - około 19 kg.,
6 - latki: średni wzrost wynosi około 117 cm., średnia waga - około 21 kg.
7 - latki odpowiednio :
123 cm.,
24 kg.
Dzięki temu dzieci stają się bardziej odporne na zmęczenie, mniej chorują, lepiej znoszą
trudy szkolne, dłużej mogą siedzieć w ławce itp.(takie „parametry” wymagają od szkół
posiadanie mniejszych instrumentów dla młodszych dzieci).
2. Dokonuje się pierwszy etap kostnienia nadgarstka, dzięki czemu dziecko lepiej
posługuje się ołówkiem i dopiero wtedy zdolne jest do pisania drobnych elementów pisma
„pisanego” ( przedtem duże litery drukowane ) i mniej męczy się ręka. Upłynniają się ruchy
rąk w nadgarstku (poprawia się jakość „uderzeń” w klawisze oraz praca rąk przy grze na
innych instrumentach (skrzypce, wiolonczela i inne).
3. Zmieniają się proporcje ciała na tyle, że dziecko może m. innymi wykonywać
skoordynowane ruchy rękami pod kontrolą wzroku ( koordynacja wzrokowo - ruchowa na
odpowiednim poziomie jest niezbędna przy wszelkich czynnościach szkolnych i w czasie
nauki gry na instrumentach). Warto pamiętać, że dzieci młodsze mogą jeszcze mieć trudności
w tym zakresie, ale zwykle znacznie zmniejszają się one po pierwszym semestrze.
4. Dokonuje się skok jakościowy w dojrzewaniu układu nerwowego. Ze względu na wagę
tej zmiany należy się zatrzymać i prześledzić znaczenie i przejawy tego procesu
rozwojowego.
a) poprawia się znacząco funkcjonowanie narządów zmysłowych - m. innymi:
- polepsza się ostrość wzroku, zdolność odróżniania odcieni barw itp. ( do ok. 6 lat
dzieci widzą niezbyt ostro - jest to cecha fizjologiczna ),
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- polepsza się słuch muzyczny i fonetyczny ( dzieci zaczynają lepiej odróżniać dźwięki
mowy ludzkiej ) oraz lepiej różnicowany jest rytm.
b) W tym okresie znacząco poprawia się jakość ruchów dziecka i jakość ruchów rąk
(„lepsze” sterowanie nerwowe pracą mięśni ) :
- dzieci lepiej utrzymują równowagę, lepsza jest koordynacja ruchów, ruchy stają się
zwinne, płynne,
- polepsza się płynność ruchów rąk, dzięki czemu dzieci lepiej i staranniej piszą w
zeszytach, ręka jest bardzie odporna na zmęczenie.
c) Dojrzewa kora mózgowa - procesy pobudzania i hamowania nerwowego przebiegają
sprawniej, dzięki czemu :
- dziecko potrafi dłużej skupić uwagę, mniej się męczy,
- dziecko samo zaczyna sterować swoją uwagą ( tzw. uwaga dowolna ) co jest
niezbędne w systematycznej nauce szkolnej i w grze na instrumentach,
- dziecko dłużej potrafi „usiedzieć” w jednym miejscu, nie musi tak często zmieniać
pozycji – dłużej może ćwiczyć,
- dziecko staje się zdolne do częściowego panowania nad swoimi emocjami, zaczyna w
wieku ponad 6 lat mieć poczucie obowiązku ( odrabianie lekcji, ćwiczenia - to praca),
dzieci poniżej 6 lat cechują się infantylizmem i robią głównie to, co chcą, a nie to, co
jest ich obowiązkiem!
d) Dojrzewają struktury kory mózgowej, które „odpowiadają” za czynności typowo
szkolne:
- dziecko powyżej 6 lat staje się zdolne do wzrokowego spostrzegania analitycznosyntetycznego tak, że potrafi odróżniać i zapamiętać litery podobne kształtem a
różniące się położeniem wzajemnym elementów względem siebie ( np. d, g, b, p, ),
różnicuje też rodzaje nut i ich położenie na liniaturze,
- dziecko dopiero powyżej 6 lat staje się zdolne do słuchowego spostrzegania
analityczno syntetycznego tak, że słuchowo potrafi podzielić wyraz na głoski,
dobrać odpowiadające im litery i zapisać w zeszycie w postaci wyrazu; staje się też
zdolne do złożenia głosek w wyraz ( czytanie! ), staje się też zdolne do zapamiętania
położenia nuty na pięciolinii i jej odpowiednika dźwiękowego, doskonali się słuch
muzyczny;
- dojrzewają struktury korowe odpowiadające za jakość myślenia - dopiero powyżej 6
lat dzieci stają się zdolne do myślenia operacyjnego na konkretach, dzięki temu
zaczynają mieć pojęcie liczby, zaczynają rozumieć operacje liczbowe, pojęcia
czasowe (wczoraj, jutro, tydzień itp. ) i przestrzenne (pod, zza, obok, z prawej itd. );
do 6 lat mamy do czynienia z myśleniem przedoperacyjnym ( dzieci myślą na
zasadzie skojarzeń, rzadko trzymając się toku logicznego np. kotek to ma futerko i pije
mleko , a dziadek ma mleko od krowy , krowa ma rogi i babcia mówi, że diabeł też ma
rogi i ja też jestem taki diabełek ), powyżej 6 lat pojawia się zdolność do
odwracalności operacji myślowych, co jest warunkiem tworzenia się pojęć,
Wymieniono powyżej tylko główne różnice między dziećmi młodszymi ( 5 i pół - 6 lat ),
a starszymi ( 6 i pół - 7 lat ). Są one tak znaczące, że praca w klasach pierwszych powinna
być zbliżona do pracy przedszkolnej i stopniowo zmieniać się.

I.1. Lateralizacja
Janiszewska B. 2006)

(Bogdanowicz M. 1992, Bogdanowicz 1991, Janiszewska B. 2004;
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Wszystkie czynności ruchowe wykonywane przez nas (ruchy gałek ocznych przy
spostrzeganiu, czytaniu, pisaniu itp.; ruchy rąk przy pisaniu, grze na instrumentach,
szlifowaniu, obrabianiu materiału, krojeniu itp., czynności wykonywane nogami –
przeskakiwanie, wchodzenie po schodach, po drabinie itp.; słuchowa lokalizacja źródła
dźwięku oraz reakcje ruchowe na ten dźwięk itp.) mogą się doskonalić, mogą być coraz
bardziej precyzyjne, ponieważ występuje specjalizacja czynnościowa półkul mózgowych.
Jedna z półkul mózgowych dominuje (najczęściej lewa) w sterowaniu czynnościami
ruchowymi, druga zaś – pełni funkcje pomocnicze (najczęściej prawa).
Przez lateralizację rozumiemy przewagę czynnościową jednej strony ciała nad drugą
spowodowaną dominacją jednej półkuli mózgowej nad drugą. Ponieważ szlaki nerwowe
wychodzące z półkul krzyżują się, to naszą prawą stroną ciała steruje lewa półkula, a lewą zaś
- prawa półkula mózgowa (Bogdanowicz 1991, str. 126 i następne). Przewaga funkcjonalna
dotyczy narządów parzystych (oka, ręki, nogi, ucha) i pozwala na wykonywanie
precyzyjnych, zautomatyzowanych skomplikowanych działań, na specjalizację w
wykonywaniu czynności. Narząd dominujący wykonuje czynności główne, narząd nie
dominujący - funkcje pomocnicze, ułatwiające wykonywanie czynności (np. piszemy prawą dominującą ręką, a lewa przesuwa kartkę papieru, odgarnia włosy z czoła, przesuwa książkę,
z której przepisujemy itp.). Koordynacja ruchów obu rąk pozwala na osiągnięcie wysokiego
stopnia sprawności i jednocześnie ekonomii motorycznej.
Lateralizacja kształtuje się u dzieci do około 3 – 4 lat, ale bywają także dzieci, u których
nawet we wczesnym wieku 6 lat nie ma jeszcze ukształtowanej w pełni lateralizacji w
zakresie rąk i oka - powoduje to obniżenie sprawności wykonywania czynności oraz
zaburzenia i opóźnienia w rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej (np. pismo lustrzane,
czytanie od prawej , również czytanie i integracja informacji wzrokowej z odpowiednimi
ruchami rąk może być zaburzona!). Często takie dzieci mają także ogromną nadwrażliwość
emocjonalną! (inna jakość układu nerwowego). Z tego też powodu warto przy rekrutacji
sprawdzić lateralizację u dziecka.

I.2. Właściwości uwagi (skierowanie świadomości na działające bodźce lub
wykonywane czynności).
Dzieci do lat około 7 mają głównie uwagę mimowolną – to otoczenie przyciąga uwagę
(pojawiające się bodźce, zmieniające się bodźce, nagłe, silne, nieznane, interesujące itp.).
Uwaga mimowolna pełni funkcję obronną – „wymusza” rozpoznawanie bodźców. Początki
uwagi dowolnej rozwijają się około 7 lat – wówczas dziecko powoli staje się zdolne do
kierowania swą uwagą.
Czas skupiania uwagi zmienia się wraz z wiekiem (pomijam czas skupiania
uwagi na tym, co lubimy) - dzieci w wieku około 5 – 6;6 lat skupiają uwagę około 15 minut,
dzieci od około 7 do 10 lat odpowiednio 15-20 do około 30 minut - potem powinny
odpocząć.
Zakres uwagi (ile bodźców i sytuacji jednocześnie możemy zauważyć lub wykonywać)
zwiększa się wraz z wiekiem i zależy m. innymi od znaczenia, wiedzy, nowości,
zainteresowań itp. - dzieci około 6 – 7 lat obejmują uwagą do 5 – 7 elementów, dzieci
starsze, po treningach mogą objąć uwagą około 10 elementów. (Dorośli, np. nauczyciele,
obejmują uwagą do kilkunastu elementów).Zakres uwagi można ćwiczyć, można także go
zwiększyć dzięki nastawieniu.
Podzielność uwagi związana jest ściśle z jej zakresem. Dzieci do lat 7 mają
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bardzo małą podzielność – jeżeli w trakcie wykonywanej czynności pojawi się nowy bodziec,
to w większości wypadków przerywają czynność. Im bardziej czynność jest
zautomatyzowana, tym jest większa podzielność uwagi. W trakcie uczenia się nowej
czynności, uwaga nie jest podzielna.
I.3. Niektóre właściwości procesów intelektualnych.
Podstawowym procesem intelektualnym jest myślenie – tworzenie nowych informacji
dzięki operowaniu informacjami już posiadanymi, Jest to pośrednie poznawanie
rzeczywistości wykraczające znacznie poza dostarczane i posiadane informacje. Dzięki
przekształcaniu zgromadzonych informacji człowiek (niezależnie od wieku) wzbogaca swój
zasób informacji nowymi treściami, które przejawiają się w działaniu praktycznym lub są
formułowane werbalnie.
Dzieci od 3 do około 12 – 13 lat oprócz bezpośrednich informacji wykorzystują
informacje i doświadczenia zgromadzone wcześniej, czyli korzystają z wyobrażeń
(aktualizowane i częściowo przetworzone ślady pamięciowe minionych doświadczeń i
zdobytej wiedzy). Przedmiotem myślenia są jednostkowe przedmioty, zjawiska, osoby,
zdarzenia, a rozwiązanie konkretnego problemu dokonuje się dzięki operowaniu
informacjami
aktualizowanymi w wyobrażeniach. (jest to myślenie konkretnowyobrażeniowe).
Ponieważ tworzone przez dzieci do około 6 – 6;6 lat nowe informacje są subiektywne,
zewnętrzne, jednostkowe i nie spełniają jeszcze kryterium prawdy, to mówimy wówczas o
myśleniu konkretno-wyobrażeniowym przedoperacyjnym.
Jednak przez ten czas dzieci zdobywają nowe informacje i doświadczenia, ćwiczą czynności
operowania informacjami oraz dojrzewa stopniowo mózgowie i kora mózgowa. Do lat około
6 dzieci kierują się w swoim myśleniu nie logiką, ale głównie emocjami; nie w pełni
odróżniają fikcje od rzeczywistości, nie są w stanie przewidzieć konsekwencji swojego
działania – myślą „życzeniowo”, a nie realnie; informacje wiązane są ze sobą na zasadzie
skojarzeń, a nie są powiązane logicznie itp. To w tym wieku bywa niesłychanie bujna
wyobraźnia, powstają w wyobraźni duchy, potwory, ożywają drzewa, animowane są
zwierzęta; powstają także ciekawe kompozycje plastyczne.
Dzieci nie rozumieją jeszcze, że przedmioty, sytuacje itp. mogą być zastępowane
symbolami, nie rozumieją praw, zasad, norm itp.
W wieku około 6 lat zaczyna się obserwować nową jakość myślenia – dzieci stopniowo
odrywają się w swoim myśleniu od czynności zewnętrznych, od nieistotnych zewnętrznych
cech przedmiotów i zjawisk, od jednostkowej oceny itp.(Bee H. 2004, Matczak A. 2003)
Stają się powoli zdolne do decentracji (ujmowanie zjawisk wieloaspektowo)
i
odwracalności myślenia (oderwanie się od działania praktycznego i powrót myślą do
początku przekształceń; takie myślowe odwrócenie przekształceń; porównanie stanu
końcowego z początkowym i wyciągnięcie wniosku) – np. jeżeli w dwóch słoiczkach było po
tyle samo wody, a z jednego przelano wodę na talerz, to w talerzu i w drugim słoiczku jest po
tyle samo wody. Jedne dzieci mówią, że jak przedtem było wody po tyle samo, to teraz też
musi być tyle samo (odwracalność myślenia), chociaż to tak nie wygląda. W słoiku jest
wody wysoko, ale dno słoika jest małe, w talerzu wody nie jest wysoko, ale talerz jest duży,
ma duże dno i wody jest po tyle samo (decentracja w myśleniu). W myśleniu
przedoperacyjnym, dzieci twierdzą, że w słoiku i w talerzu nie jest tyle samo wody!
Dzieci od około 6 – 7 do około 11-13 lat zaczynają prawidłowo operować informacjami
na konkretach i myślenie ich powoli staje się myśleniem konkretno-wyobrażeniowym
operacyjnym na konkretach. Oznacza to, że zaczynają rozumieć umowność i
jednoznaczność symboli, rozumieją odwrotność działań matematycznych, zaczynają rozumieć
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prawa, normy, zasady i ich uwarunkowania, ale nie zawsze jeszcze są zdolne do ich
stosowania. Dzięki systematycznej nauce szkolnej szybko wzrasta zasób wiedzy i powoli
materiałem do myślenia stają się klasy obiektów o wspólnych istotnych właściwościach,
pojęcie i sądy.
Powyżej 13 lat zaczyna mieć coraz większe znaczenia, a następnie dominować (od około
16 – 17 lat) myślenie pojęciowe (formalne, słowno-logiczne).

II. Właściwości procesów regulacyjnych (motywy i emocje)
Procesy regulacyjne to motywy naszego działania. Zaliczamy do nich:
* procesy emocjonalne
* zainteresowania, zamiłowania,
* potrzeby biologiczne,
* potrzeby psychiczne i społeczne (kształtują się w procesie rozwoju i wychowania,
u różnych osób jest różna hierarchia ważności tych procesów),
* mechanizmy regulacyjne osobowości( m. innymi samoocena, poczucie własnej
wartości, system ogólnych postaw do świata. siebie i ludzi, system wartości –
normy moralne światopogląd i inne),
* zewnętrzna motywacja: regulaminy, polecenia, kary i nagrody itp.
Skupię się głównie na procesach emocjonalnych, ponieważ są one głównym motywem
działania dzieci i wspomnę krótko o niektórych ich właściwościach u dzieci w wieku około
6 lat.
Emocje definiujemy jako: złożony system zmian nerwowych, fizjologicznych i
psychicznych, które są odpowiedzią na bodźce i te sytuacje z otoczenia, którym
przypisujemy znaczenie, wagę, wartość. ( Jankowska M. 2003, Matczak A. 2003)
Podstawowe cechy emocji to:
* Pobudzenie emocjonalne (pobudzenie układu nerwowego, hormonalnego, mięśniowego,
wzrost intensywności procesów orientacyjnych i intelektualnych itp.). Pobudzenie to
mobilizacja do aktywności, jest ono niezwykle energochłonne (potem należy uzupełnić
rezerwy energetyczne);
* Znak emocji: emocje pozytywne (+) lub negatywne (-);
* Natężenie emocji (od b. silnych, które dezorganizują działania do słabych – nie
motywują do działania);
* Treść emocji - dotyczy takich bodźców, sytuacji itp., które je wywołują i
powodują: złość, lęk, wstręt, smutek, radość, nadzieja, ciekawość, satysfakcja
i wiele innych; wszystkie rodzaje emocji i uczuć są nam potrzebne, nie oceniamy
ich w kategoriach dobra-zła, oceniamy natomiast zachowania, wywołane
emocjami , ekspresję emocji.
* Czas trwania – zwykle emocje trwają krócej (u dzieci są one silne, krótkotrwałe i
zmienne); uczucia (bardziej złożone) – trwają znacznie dłużej.
Wielkość ekspresji emocji zależna jest od wieku, temperamentu, znaczenia itp.
Rodzimy się z wrodzonymi emocjami negatywnymi, które pełnią funkcję obronnąodczuwanie przykrości wyzwala aktywność: krzyk, pobudzenie ruchowe itp. – dziecko
uzyskuje wówczas pomoc.
Wszystkie dzieci do lat 6 – 7 kierują się głównie w swoim działaniu emocjami
- są to główne motywy działania. Dzieci podejmują taką aktywność, która sprawia im
przyjemność, unikają zaś takich działań, których skutkiem jest przykrość. Dzieci unikają jako
przykrych takich działań, które sprawiają im trudność, unikają pokonywania zbyt dużych
dla nich trudności. Ponieważ aktywność zabawowa dostarcza przyjemności, to zabawa jest
główną formą aktywności w wieku do lat około 7 – 8 . Dzieci w zabawie i przez zabawę
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najwięcej, najlepiej uczą się – przyjemność ułatwia im rozumienie, przyswajanie wiedzy
i umiejętności.
Emocje dziecięce do lat około 7 są: gwałtowne, zmienne, brak jest kontroli ekspresji
emocji u młodszych dzieci.
II.1. Jak pomagać dziecku w pokonywaniu trudności ?
Wiele dzieci w początkowym okresie nauki unika różnych zajęć: - jedne nie chcą rysować,
inne nie chcą brać udziału w zajęciach ruchowych itp., a jeszcze inne zniechęcają się nawet
przy małych niepowodzeniach. Jak można im pomóc, jak zachęcić; jak obawę, niepewność i
lęk przed niepowodzeniem przekształcić w emocje pozytywne?
Oto przykłady:
* gdy dziecko mówi: nie potrafię, nie umiem - to zamiast: spróbuj, trzeba się tego nauczyć,
teraz nie wyjdzie, ale może potem tak itp. warto powiedzieć:
- dlaczego tak sądzisz?
- jak myślisz, co można zrobić, by wyszło, udało się? – zastanów się nad tym, a potem
pogadamy o rożnych sposobach;
- jak myślisz, co przeszkadza w tym, by udało Ci się?
- a może poprosimy jakąś czarodziejkę, by pomogła, co też ona może zrobić?
- zostawmy to, ja opowiem Ci coś (przeczytam, narysuję…), a potem
......zaczniemy od początku.
* gdy dziecko mówi: nie chcę, to zamiast namawiać, przekonywać, kazać, zmuszać, można
(oczywiście nie od razu, ale po kilku minutach) powiedzieć:
- będziesz rysować tym, czy tym ołówkiem?
- nastawiam budzik , zadzwoni za 5 minut, jestem ciekawa, czy Ty pierwszy zaczniesz
rysować, czy też pierwszy zadzwoni budzik, kto wygra?
* gdy dziecko z poczuciem przegranej mówi: i tak mi nie wyjdzie, i tak mi się nie uda, to
nie przekonujmy, ale np. zaproponujmy formę zajęć – wspólne działanie: ja zacznę, a Ty
będziesz rysować dale) . Zabawy ze śmiechem, ze wspólną radością obniżają napięcie
psychiczne i dodają dziecku otuchy – dzięki temu ćwiczenia wychodzą coraz lepiej.
* gdy dziecko mówi, że to trudne, zaproponujmy ćwiczenie łatwiejsze lub zabawę.
Gdy dziecko wciągnie się do pracy, to zacznijmy je chwalić.
Ważnym źródłem dziecięcych emocji są nasze słowa.
Słowo zastępuje rzeczy, czynności, słowne są zakazy, nakazy, zachęta itp. Słowa wywołują
bardzo silne emocje zarówno pozytywne (mówimy: pójdziemy dziś do kina!, a dziecko
podskakuje, cieszy się, woła: hura, do kina, razem! ) jak i negatywne (mówimy: odejdź, nie
lubię, jak tak się zachowujesz!, a dziecko odsuwa się spuszcza głowę, powoli lecą łzy, a za
chwilę rozpacza). Słowo drukowane w postaci bajek, książek, poezji, tekstów naukowych itp.
towarzyszy nam przez całe życie i ma potężną moc sprawczą jeżeli chodzi o nasze emocje:
wzrusza, porywa, smuci, złości – cała gama uczuć.
Unikajmy więc w stosunku do dzieci (a także i do siebie wzajemnie) takich słów jak:
znów zrobiłeś źle, znów jesteś nieprzygotowany
jak zwykle jest bałagan;
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czy ty nigdy nie zmądrzejesz itp. – takie słowa:
* odbierają nadzieję;
* pogrążają w rozpaczy;
* obniżają samoocenę;
* obniżają poczucie własnej wartości;
* sprawiają, że czujemy się nie kochani, niepotrzebni i gorsi od innych;
Mówmy natomiast:
* wiem, że starałeś się,
* każdemu może się nie udać,
* każdy z nas uczy się na błędach,
* następnym razem będzie dobrze,
* zrobiłeś coś źle, każdemu może się zdarzyć, a ja i tak cię kocham.

II.2. Inne mechanizmy regulacyjne jako motywy
Potrzeby psychiczne są głównym motywem ludzkich działań (Reykowski J. 1970).
Uczymy się ich, nabywamy je w dzieciństwie w kontaktach z rodzicami, rówieśnikami a
także nauczycielami przez wiele lat.. Dziecko często przytulane, chwalone, podziwiane,
odczuwające radość i zadowolenie z bliskości dorosłych i widzące ich radość ze wspólnych
kontaktów po kilku latach będzie miało potrzebę akceptacji ( uznania, bezpieczeństwa,
opieki, współdziałania, itp.). Jeżeli dziecko przez jakiś czas nie będzie miało takiego typu
kontaktów z rodzicami lub innymi osobami, to zacznie odczuwać przykrość, żal, brak czegoś
istotnego – nie będzie zaspokojona potrzeba akceptacji i dziecko będzie szukało
sposobów zaspokojenia tej potrzeby. Jeżeli dziecko będzie odczuwać zadowolenie, zachwyt,
przyjemność ze wspólnego z dorosłymi słuchania muzyki, czytania książek przez okres kilku
lat, to ukształtuje się u niego potrzeba słuchania muzyki potrzeba czytania itp – będzie
odczuwało przykrość, brak, jeżeli nie będzie mogło takiej potrzeby zaspokoić.
Dziecko, któremu czyta się książki, rozmawia, opowiada, wyjaśnia, tłumaczy, zaczyna
zadawać pytania, by zaspokoić ciekawość, jak jest starsze, to samo zaczyna szukać
odpowiedzi w książkach, w szkole, w internecie, by zrozumieć otaczający świat – kształtują
się potrzeby poznawcze, powstaje motywacja do uczenia się, kształtują się zainteresowania, a
także inne potrzeby. Warto wiedzieć, że konieczność zaspokojenia potrzeb motywuje do
podjęcia aktywności.
Niektóre mechanizmy regulacyjne osobowości jako motywy. Osobowość jest
naczelnym systemem regulującym i integrującym nasze działania.
Funkcja regulacyjna polega na tym, że w zależności od ukształtowanych lub
kształtujących się mechanizmów dokonuje się wyborów kierunku aktywności, podejmuje się
lub nie różne działania, preferuje się rodzaj książek, filmów, muzyki, wybiera zawód, szuka
partnerów itp.
Funkcja integracyjna polega na selekcji doświadczeń, wiedzy, zachowań tak, by nie
dopuścić treści, zasad, zachowań itp. sprzecznych z ukształtowaną osobowością. Dlatego
ludzie o ukształtowanej dojrzałej, prawidłowej osobowości są „przewidywalni” w swych
wyborach, preferencjach i zachowaniach oraz, dodatkowo „wewnątrz sterowni” w
przeciwieństwie do ludzi „zewnątrz sterownych”. Działanie ludzi „zewnątrz sterownych”
zależne jest nie od systemu wartości, ale od sytuacji (niezwykle skrótowo i powierzchownie
omówiłam rolę osobowości). W zachowaniach ludzi zwykle dwa z wielu mechanizmów
osobowości daje się stosunkowo łatwo zaobserwować - jest to samoocena i poczucie własnej
wartości.
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Samoocena dotyczy adekwatności oceny różnych własnych możliwości i jest różna w
różnych zakresach działań. Powstaje na skutek ocen zachowań dziecka w wielu sytuacjach
oraz przez porównywanie się dziecka z rówieśnikami. Jeżeli dziecko ma niezbyt duże
możliwości w jakimś zakresie, jest często oceniane negatywnie, ma słabe oceny, dużo uczy
się, a nie ma to odbicia w ocenach, to powstaje niska, adekwatna samoocena. Dziecko
podejmuje wówczas działania na miarę swych możliwości, raczej łatwe, tak, by nie doznać
kolejnych niepowodzeń. Czasem próbuje robić coś bardzo trudnego, bo jeżeli uda się, to
podwyższy się samoocena, jeżeli zaś nie – to jest to „wina” bardzo trudnych zadań. Szuka
okazji, żeby coś osiągnąć, żeby mieć jakiś sukces.
Jeżeli dziecko jest nadmiernie krytykowane, stosuje się wobec niego zbyt wysokie
wymagania, jest karane za niepowodzenia itp., to powstaje niska, nieadekwatna, zaniżona
samoocena i wówczas taka osoba unika wszelkiej aktywności w danym zakresie, unikając
dodatkowej przykrości.
Dzieci prawidłowo wychowywane i oceniane, o dobrych lub przeciętnych możliwości
zwykle mają przeciętną, adekwatną samoocenę – akceptują swoje mocne i słabsze strony,
„stosują kompensację” typu: jestem niezbyt dobry z matmy, ale dobrze kopię piłkę.
Bywają także ludzie (dzieci) o wysokiej, nieadekwatnej, zawyżonej samoocenie. Zwykle jest
to efekt niskich wymagań w dzieciństwie, nadmiernego chwalenia, nie uczenia pokonywania
trudności. U tak wychowywanych ludzi powstaje przekonanie o własnej „genialności”, wobec
tego, każde niepowodzenie ma swoje przyczyny poza nimi – to Pani się „uwzięła”, to ołówek
źle rysuje, to doradcy źle doradzą, to wszyscy rzucają kłody pod nogi itp. Każda osoba, która
dokonuje krytyki, to wróg!
Każda nieadekwatność samooceny powoduje trudności i zaburzenia w funkcjonowaniu.
Poczucie własnej wartości – subiektywne, nacechowane emocjami przekonanie, że jest
się potrzebnym, że jest się dla kogoś ważnym i wyjątkowym, że jest się wartym kochania. To
jest najważniejszy mechanizm osobowości, to jest cel w życiu wielu ludzi. Prowadzi on do
postaw prospołecznych, do podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za innych, do
działań na rzecz innych. Osoby o niskim poczuciu własnej wartości często narzucają się
innym chcąc być im potrzebnymi, domagają się pochwał, uznania i niezwykle cierpią, gdy są
pozbawieni akceptacji. Osoby pozbawione poczucia własnej wartości nie cenią życia
własnego, ani życia innych ludzi, często nie mają uczuć wyższych, mają tendencje do
depresji, do u8cieczki np. w uży6wki, w pracę („pracoholizm” – uzależnienie np. od
komputera itp.).
Bardzo skrótowo przedstawiłam procesy regulacyjne – motywy naszych działań.

II.3. Niektóre ważne zależności między motywacją a działaniem.
Szczególnie w sytuacjach, gdzie jest się narażonym na stres wywołany przewidywaną
oceną naszych działań przez innych, warto znać poniższe zależności.
Warto wiedzieć, że motywacja M, taka, która prowadzi do podjęcia aktywności jest
iloczynem:

M = P x W x Pr.s.
gdzie: P – to niezaspokojona (lub nie ukształtowana) potrzeba,
W – wzmocnienie (czynnik, sytuacja, która zaspokoi potrzebę – np. pochwała, ocena)
Pr.s. – to subiektywne prawdopodobieństwo sukcesu.
Jeżeli któryś z czynników jest równy „0”, to motywacja nie powstaje.
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Jest także ścisła zależność miedzy natężeniem motywacji a sprawnością i efektywnością
działania (prawa Yerkesa-Dodsona).
I Prawo: przy wzroście motywacji sprawność działania rośnie do pewnego momentu,
(„dobra” trema) a następnie maleje mimo dalszego wzrostu motywacji. Zbyt wysoka
motywacja uniemożliwia działanie (towarzyszą temu bardzo silne emocje, które paraliżują
działania). Każdy człowiek w różnych zakresach działania ma różne optymalne poziomy
motywacji. Unikajmy uwag: zrób to najlepiej, jak potrafisz! Mówmy: umiesz i zrobisz to!
II prawo ukazuje zależność między natężeniem motywacji, trudnością zadań a
sprawnością działania. Trudne zadania najlepiej wykonujemy przy niskiej motywacji;
łatwe zaś – przy dość wysokiej motywacji (to prawo może być powodem, że dzieci
szczególnie uzdolnione nie pracują systematycznie – jest to dla nich łatwe i nie wzbudza
motywacji; dopiero występ, zagrożenie złą oceną itp. podwyższa motywację i … dzieci
zaczynają działać).
W niniejszym opracowaniu przedstawiłam niektóre zagadnienia związane z pracą z
dziećmi sześcioletnimi w szkole. Wiele omówionych problemów ma znaczenie uniwersalne w
pracy z ludźmi, niezależnie od ich wieku. Mam nadzieję, że praca z dziećmi da Państwu
satysfakcję, między innymi ze względu na specyfikę młodszego wieku.
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