
Szanowni Państwo, przedstawiamy charakterystykę rozwoju pięciolatka, sześciolatka oraz
siedmiolatka. Mamy nadzieję, że zaprezentowane przez nas informacje pomogą wyciszyć
lęki i frustracje; pokażą, że pewne trudne zachowania wynikają z etapu rozwoju, a nie
z czynników zewnętrznych.
Rozwój emocjonalno-społeczny, podobnie jak rozwój fizyczny, ma swój naturalny rytm
zmian  (często  gwałtownych).  Warto  pamiętać,  że  część  zachowań  trudnych  jest
wpisanych w dany etap życia i prędzej czy później minie. Ponadto rozwój emocjonalno-
społeczny przebiega indywidualnie i dlatego nie wszystkie opisane przez nas zachowania
będą Państwo obserwować u swoich dzieci. Życzmy miłej lektury.

 Pięciolatek – w poszukiwaniu
prawdziwej prawdy.

- spokojne  usposobienie,  przyjazny  i  altruistyczny  –  bardziej  opanowany  niż
w poprzednich latach, cierpliwy i konsekwentny;

- potrafią skupić się na metodycznej pracy, budowanie z klocków czy rysowanie;
 -  gwałtowny rozwój intelektualny – zaczyna pracować głową; uwielbia liczyć, nazywać 
- czas  niekończących  się  pytań  i  mozolnych  dociekań mających  na celu  oddzielenie

rzeczywistości od fantazji oraz poznanie zasad funkcjonowania prawdziwego świata
oraz  wszystkiego,  co  się  na  nim  znajduje  (dlaczego  ten  krokodyl  nie  przyjedzie
do nas?“„ czy ma ciocię?“);

- na  początku  gubi  się  pomiędzy  tym,  co  rzeczywiste,  a  tym,  co  zostało  przez
nie wymyślone, bajkowo-telewizyjną fikcją, a realnymi zdarzeniami;

- wszechmogący rodzice;
- wiara bez zastrzeżeń;
- doprowadza  do  irytacji  rodziców  ilością  pytań  („czy  to  prawdziwe?“,  „jak?“,

„po co?“, „dlaczego?“);
- dociekliwe,  wnikliwe,  domagają  się  logicznych  wyjaśnień,  najlepiej  wspartych

pokazem lub eksperymentem;
- każdy konkret i szczegół jest dla nich interesujący, uczestniczą w naprawach sprzętów

AGD;

Sen
- nie  ma  kłopotów  z  zasypianiem,  przed  zaśnięciem  ważny  czas  na  rysowanie,

czy przeglądanie książeczek;
- w tym czasie nagminnie występują lęki nocne;
- piąty  rok  życia  jest  pod  tym  względem  najgorszy  w  czasie  całego  rozwoju,

co wiąże się z burzliwym rozwojem intelektu i wyobraźni;
- lepszy apetyt, dopuszczają się eksperymentów, szczególnie podatne na reklamy;
- lepiej radzą sobie z jedzeniem przy wspólnym stole z użyciem sztućców;
- załatwianie  potrzeb  fizjologicznych  -  samowystarczalne,  zdarzają  się  wpadki

wynikające z przetrzymywania podczas zabawy, innych aktywności;
- uczucia – to czas spokoju i chwilowej stabilizacji dziecka;
- mało w tym czasie występuje objawów napięcia psychicznego i mniej jest sposobów

służących  jego  odreagowaniu,  często  jedno  specyficzne  dla  danego  dziecka
zachowanie, np. ssanie palca przed zaśnięciem, mruganie oczami, potrząsanie głową,
pochrząkiwanie, pociąganie nosem – manieryzmy;



Lęk

- strachy  pięciolatków  są  bardzo  realistyczne  i  konkretne,  nie  dziady  i  czarownice,
a pijani, głośno i agresywnie zachowujący się ludzi, nie tyle zwierząt, a ich zachowań,
np. ugryzień, kopnięć;

- zaczynają  bać  się  bólu  i  cierpienia,  przez  co  są  bardziej  ostrożne  w  swoich
poczynaniach;

- lęk przed ciemnością;

Rozwój
- rodzice – to wszechmocne i wspaniałe istoty, mają bezbrzeżną miłość i zaufanie;
- dzieci podporządkowują się ich wymaganiom, wykonują ich polecenia;
- rodzicom wydaje się, że spłodzili aniołów 
- rozwój  seksualny  –  zadają  konkretne  pytania  dotyczące  sposobów  powstawania

człowieka, nie zadowalają się prostymi odpowiedziami typu „z brzucha” (pojawiają
się pytania „jak się tam dostało?”, „skąd wiedzą kiedy wyjść?”czy można je wsadzić
z powrotem do brzucha?”);

- znają różnicę w budowie pomiędzy dziewczynką i chłopcem, nie interesują się już tak
oglądaniem, ale z większą wstydliwością publicznie się obnażają;

- zdarza się masturbacja;
- sporadycznie,  mimowolnie  występuje  moczenie  nocne,  bardzo  rzadko  dzienne,

w przypadku trudności wskazana jest wizyta u specjalisty, lekarza lub psychologa;
- zazdrość o płeć przeciwną.

Trudności w rozwoju uczuciowym dziecka pięcioletniego:

- uczuciowy  infantylizm  –  cofanie  się  do  wcześniejszych  etapów  rozwojowych
(spieszczanie  mowy,  domaganie  się  obsługi,  ubierania,  pomocy  w  jedzeniu  –
karmienia);

- nieadekwatne reakcje emocjonalne do sytuacji, płaczliwość albo lękowość;
- gwałtowne popadanie w skrajne emocje od + do -;
- kłopoty  z  panowaniem  nad  trudnymi  emocjami:  złoszczenie  się,  kapryszenie,

obrażanie się, wybuchowość;
- zachowania agresywne lub lękowe z błahych powodów;
- szybkie zniechęcanie się do zajęć sprawiających trudności;
- słabsze  poczucie  obowiązku,  uporczywe  żądanie  pomocy,  trudności

z podporządkowaniem się poleceniom;
- potrzeba stałego zainteresowania ze strony dorosłych;
- trudne adaptowanie się do zmian nauczyciela, przedszkola, czy grupy;
- słaby  kontakt  z  rówieśnikami,  częste  popadanie  w  konflikty,  niechęć

do podejmowania mniej atrakcyjnych funkcji w zabawie;
- niechęć do podporządkowywania się zasadom i regułom;
- mniejsza samodzielność.

Dziecko zahamowane emocjonalnie:

- nieśmiałość  w  nawiązywaniu  kontaktów  (nadmierna  wrażliwość  w  kontaktach
społecznych;

- duża wstydliwość;
- unikanie kontaktów z innymi dziećmi – przyjmowanie pozycji obserwatora, trzymanie

się na uboczu grupy;
- wysoki poziom lęku;
- wycofywanie się z nowych czynności i zabaw;
- małomówność, zamknięcie w sobie;



- skrupulatne i przesadnie staranne w pracy nad zadaniami;
- niepewne swoich możliwości i umiejętności;
- wysoka wrażliwość na ocenę nauczycieli i rówieśników;
- mało ekspresyjna mimika twarzy.

Nadpobudliwość psychoruchowa:

a) w sferze ruchowej:
- nadruchliwość poprzez zwiększoną aktywność motoryczną, w ciągłym ruchu;
- niepokój  ruchowy  (wykonywanie  drobnych  ruchów  nawet  w  sytuacjach

wymagających bezczynności);
- ciągła zmiana form aktywności, nie kończy jednej, zaczyna drugą;
- przesadna hałaśliwość w zabawie;
- słaba koordynacja ruchowa;
- nawyki obgryzania paznokci, poprawiania włosów.

b) w sferze poznawczej:
- deficyt uwagi;
- problemy z koncentracją na jednej czynności;
- łatwe rozpraszanie się pod wpływem nowych bodźców;
- trudności z rozpoczynaniem i kończeniem zadania;
- mają wzmożony odruch orientacyjny;
- trudności w spostrzeganiu i zapamiętywaniu;
- problemy z słuchaniem opowiadań, nauką wierszy i piosenek;
- niechęć do dłuższego wysiłku intelektualnego;
- trudności w zorganizowaniu pracy, zabawy;
- - gubienie różnych rzeczy.

c) w sferze emocjonalnej:
- impulsywność;
- niecierpliwość;
- wzmożona emocjonalność;
- pochopne i pobieżne wykonywanie zadań;
- zbyt szybkie udzielanie nieprzemyślanych odpowiedzi;
- wtrącanie się do rozmowy;
- przerywanie wypowiedzi innym;
- brak umiejętności czekania na swoją kolejkę.

Zespół  nadpobudliwości  psychoruchowej,  z  zaburzeniami  koncentracji  uwagi  lub  zespół
hiperkinetyczny – diagnozy lekarskie występujące w tym okresie.



Sześciolatek -  „Złota śrubka w pępku
świata”.

Dotychczas spokojne dziecko zaczyna się miotać między skrajnościami, rozdzierają nim
gwałtowne emocje.
-  w  jednej  chwili  kocha  mamę  nad  życie,  by  w  następnej  wrzasnąć  z  wściekłością
„ nie lubię cię”,
- obrażony na cały świat,
- egoistyczny - chce zawsze być najlepszy, mieć najwięcej, być najbardziej kochanym,
najładniejszy i w ogóle najwspanialszy
- obwinia mamę, tatę, albo kogokolwiek innego, byle nie jego samego
- dąży do bycia w centrum świata
- jest bardzo wymagający i nieustępliwy – wszystko ma być dokładnie tak, jak on chce,
i wszyscy dookoła muszą się do niego dostosować,
- na polecenia reaguje niechętnym ociąganiem lub wręcz opryskliwą odmową,
- najlżejszą krytykę pod swoim adresem traktuje jako powód do obrazy,
- nie umie przegrywać, potrafi kłamać, „wypierać się w żywe oczy”,
- najważniejszy jest on sam i wszystko co jego,
- jednocześnie jest niezwykle ciekawy, otwarty na nowe doświadczenia
- zajęty poznawaniem świata i jego przetwarzaniem, 
- potrafi zaskoczyć – „przeczyta tytuł w gazecie’,
- potrafi być czuły, pełen empatii i skory do pomocy.
-  pod  koniec  szóstego  roku  życia  powraca  niekiedy  moczenie  się  dzieci  w  domu
(wyłącznie  w domu),  takie  zachowanie  może  być  protestem przeciwko  kończeniu  się
przywilejów wczesnego dzieciństwa
- jest to czas silnych napięć psychicznych i niezliczonych konfliktów 
- sprawiają wrażenie niespokojnych i podenerwowanych i podminowanych – nieustannie
kręcą się, podskakują , kołyszą się na krzesłach, machają nogami, robią miny i grymasy,
- pokazują język, plują wydymają policzki, obgryzają paznokcie, potrzosa ja głową,
- jąkają się i zacinają 
- wyrywają włosy lub przed wyjściem do szkoły lub przedszkola maja nudności,  bóle
brzucha.

Rodzice
- rywalizuje z nimi(szczególnie z matka) chcą mieć ich przywileje i uprawnienia,
- są wobec nich nieposłuszne-,
- wyładowują wobec matki i otoczenia swoje gwałtowne emocje,

Lęk
 - powrót w krainę strachów,
- rozwinięta wyobraźnia produkuje świat pełen pułapek, tajemniczych zdarzeń, odgłosów,
przedmiotów i stworów, które czyhają na dziecko,
- powracają lęki przed odgłosami zza ścian, szumem rur, hałasem windy
- u niektórych dzieci mogą pojawić się lęki specyficzne – dziwaczne i absurdalne (lęk
przed płaszczami w przedpokoju , lęk przed sąsiadką lub bukietem suszonych kwiatów.

Problem tajemnicy narodzin.



- bardzo interesują się ciążą,- wiedzą, że dzieci rosną w brzuchu mamy, interesuje je skąd
tam się biorą (wystarcza i, ze z nasionka),
- powraca zainteresowanie w różnicami w budowie ciała,
 chłopcy przebierają się za dziewczynki.

Siódmy rok życia -  „Osowiała chimera 
albo chimeryczna sowa”.

- dziecko jest przygaszone i skryte,
-trzyma się z daleka od ludzi, wszelkiej walki i hałasu,
- najbardziej odpowiada mu przebywanie w swoim pokoju wśród swoich rzeczy, których
pilnie strzeże,
Lubi rysować, malować, lepić, budować
- w zasadzie jest posłuszny ale często niechętny, powolny,
- często nie słyszy poleceń i zapomina, co właściwie miał zrobić,
- bywa nieobecny duchem
-  ubierając  się  potrafi  długie  minuty  medytować  z  założoną  jedną  nogawką  spodni
lub skarpetką,
- nie reaguje na popędzanie go, 
- na ogół jest ospały, smutny, narzekający i skwaszony
- uważa, że nikt go nie lubi, a wszyscy dookoła sprzysięgli się aby go dręczyć,
- jest skłonny do użalania się nad sobą i  potrafi  gorzko płakać z powodu rozlicznych
krzywd jakich rzekomo doznał,
- miewa dni, że nic  mu nie wychodzi,  zapomina czego się nauczył  i  nie jest  w sanie
na niczym się skupić oraz dni olśniewającego polotu.

-jest to okres życia bardzo dużych napięć i stresów związanych z pójściem do szkoły,
- wracają stare sposoby radzenia sobie ze stresem (ssanie palca) oraz nowe zachowania
służące  ich  odreagowaniu  takie  jak  bóle  głowy,  nudności,  wymioty,  bóle  brzucha,
biegunki, zaparcia, gorączki, wysypki i świądy
 chimeryczne  siedmiolatki  maja  duże  pretensje  do  rodziców-  mama  i  tata  są  źli
paskudni

Lęk
- jest to rok kontynuacji strachów i lęków,
-  w  dalszym  ciągu  boi  się  ciemności,  ustronnych  miejsc  (komórki,  piwnicy),  złodziei  ,
włamywaczy
Bardzo ważny okres przełomu w rozwoju emocjonalnym i społecznym dziecka,

 zaczyna się uczęszczanie do szkoły, kończy się beztroskie dzieciństwo.

Mogą pojawiać się w tym czasie:
-fobie  szkolne,  łysienie  plackowate,  reakcje  psychosomatyczne  –  na  sytuację  szkolną,
długotrwały  stres  uniemożliwiający  praktycznie  uczęszczanie  do  szkoły  (nie  chodzi  tu  o
odmowę uczenia się).
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