
 

 

Wspieranie rozwoju emocjonalnego u dzieci – wskazówki dla nauczycielek i nauczycieli 

Mózgi sześciolatków i siedmiolatków wykonują każdego dnia gigantyczną pracę rozwojową. Po 

pierwsze, mniej więcej od tego wieku zaczyna u dzieci dominować lewa półkula mózgowa, po drugie - 

coraz sprawniej zaczyna funkcjonować kora mózgowa. Oba te zjawiska pozwalają dzieciom częściej  

wykorzystywać logikę i porządek w codziennych wyzwaniach, oraz powstrzymywać się od robienia 

masy głupich, ale pociągających rzeczy. Dzieci zaczynają od tego czasu lepiej sobie radzić z codziennymi 

frustracjami, konfliktami i niezaspokojonymi potrzebami, ale wcale nie znaczy, że będą to umiały od 

razu. W mózgu muszą się wykształcić się nowe nawyki.  

Co może zrobić nauczycielka/ nauczyciel pracujący z dziećmi w tym wieku?  

1- Ucz dzieci nazywać emocje. Kiedy dziecko doświadcza różnych trudnych emocji i nie potrafi ich 

wszystkich nazwać, jego poczucie zagubienia i frustracji jeszcze się pogłębia. Nazywanie emocji jest 

możliwe dzięki współpracy obu półkul mózgowych: prawej, w której są one odczuwane i lewej, która 

umie je nazwać zgodnie z logiką. Kiedy myślimy o swoich emocjach, one cały czas „kotłują się” w prawej 

półkuli i wcale nie rozumiemy ich lepiej. Ale kiedy o nich mówimy, uruchamia się także lewa półkula i 

zaczyna te emocje ujmować w logiczne uporządkowane ramy. Sam fakt mówienia o emocjach, sprawia, 

że napięcie zaczyna się obniżać. Wprowadź w swojej klasie zwyczaj rozpoczynania i kończenia  dnia od 

rundki, w której każde dziecko powie: jak się dziś czuje, z jaką energią zaczyna dzień, czy jest wypoczęte, 

w dobrym nastroju, czy może nie wyspane, przestraszone, spięte czymś, co ma się wydarzyć, oraz jak 

kończy dzień, co je ucieszyło, a co zmartwiło, z czego jest zadowolone…itd. Takie krótkie zadanie 

przynosi ogromne korzyści zarówno dzieciom jak i nauczycielowi. Dzieci ćwiczą rozpoznawanie i 

nazywanie emocji oraz zyskują bardzo ważne poczucie, bycia wysłuchanym. Nauczyciel zyskuje wgląd 

w to, jak funkcjonują jego uczniowie w obszarze emocjonalnym. 

2- Ucz dzieci skalowania emocji.  Kolejnym ważnym krokiem jest pokazanie dzieciom, że emocje mają 

różne natężenie i nie zawsze muszą prowadzić do wybuchu. Zaproponuj, żeby mówiąc o swoich 

emocjach dzieci określały jak bardzo są zmartwione, zadowolone, zezłoszczone. Możecie wprowadzić 

skalę od 1 do 5 lub do 10. Możecie pokazywać na palcach jednej ręki. Możecie narysować i przykleić w 

widocznym miejscu termometr uczuć, na którym dzieci mogą pokazywać, jak silne emocje przeżywają. 

Proces określania emocji na skali wymaga aktywowania górnych partii mózgu, które spełniają funkcje 



kontrolne i regulacyjne. Dlatego właśnie, kiedy skalujemy siłę emocji, pomagamy korze mózgowej 

uspokoić zbyt duże pobudzenie.  

3- Ucz dzieci rozpoznawać sygnały z ciała. Ciało wysyła nam mnóstwo sygnałów ostrzegawczych, gdy 

zaczynamy się denerwować- mięśnie stają się bardziej napięte, szybciej oddychamy, zaczynamy się 

pocić, zasycha nam w gardle. Jeśli dzieci nauczą się zauważać i rozpoznawać te sygnały na niższym 

poziomie pobudzenia, zyskają możliwość rozładowania emocji zanim dojdzie do niekontrolowanego 

wybuchu. Kiedy czują złość w rękach i nogach- mają potrzebę bić, kopać, niszczyć. Ale jeśli dostrzegą 

to wcześniej, jako delikatne pobudzenie, wystarczy im odrobina ruchu, świeżego powietrza, czy nawet 

powiedzenie tego, że złoszczą się z jakiegoś konkretnego powodu.   

4- Wypracujcie razem kodeks złości.  Większość dzieci sześcio- i siedmio-letnich może doświadczać w 

szkole trudności natury emocjonalnej i wcale nie musi być to związane z jakimiś zaburzeniami czy 

nieprawidłowościami, ale właśnie z budzeniem się w mózgu funkcji społecznych i regulacyjnych. Dla 

nauczycieli jest to często nie lada wyzwanie, aby uporządkować funkcjonowanie grupy, w której 

wszystkie młode mózgi są w fazie intensywnego rozwoju i uczą się bycia razem. Ustalcie razem, co 

dzieci mogą, a czego nie mogą robić w klasie, kiedy ogarnia je złość. Ważne, żeby niepożądane 

zachowanie zastępować czymś, co pozwoli na wyładowanie energii w podobny sposób. Np. bicie 

innych dzieci możemy zamienić na bicie i boksowanie poduszki, ale już nie na liczenie od 10 do 1, 

ponieważ jest to zupełnie inny rodzaj energii. Przeklinania i wyzywania nie zamieniajmy na mówienie 

miłych słów tylko na mówienie o swoich emocjach nawet przez zaciśnięte zęby, ale bez obrażania 

innych. Taki kodeks złości warto zawiesić w klasie w widocznym dla wszystkich miejscu i odwoływać 

się do niego, kiedy tylko pojawi się taka potrzeba.  

Wszystkie doświadczane przez nas i przez dzieci emocje są ważne i potrzebne. Wszystkie one są 

informacjami na temat naszych zrealizowanych lub niezrealizowanych potrzeb. Złość mówi o tym, na 

co się nie zgadzamy, co nam się nie podoba, więc nie ma sensu je j tłumić. Natomiast ważne jest, żeby 

wyrażać ją w bezpieczny sposób, a szkoła to w naturalny sposób miejsce, w którym dzieci mogą się 

tego uczyć w interakcji z innymi.  
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