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Rozwojowe SŁOWA KLUCZE

INICJATYWA To pojęcie opisujące doświadczenia
kreowania sytuacji, inicjowania

działań, zmieniania rzeczywistości,
zarówno w doświadczeniach

w świecie realnym, jak i w świecie 
wyobrażeń i fantazji. Istotą
przejawianej inicjatywy jest

zdolność do stawiania sobie celów
i wytrwałego ich realizowania.

ZABAWA „NA NIBY” Zabawa „na niby”w dużej mierze
opiera się na wyobraźni, fantazji.

Polega na udawaniu i tworzeniu przez
dziecko wymyślonej sytuacji, aby móc

w niej zaspokajać swoje pragnienia
i potrzeby. Efektem jest stopniowe

odchodzenie od działań kierowanych
przez sytuację zewnętrzną, na rzecz

działań kierowanych przez myśli,
wyobrażenia, pragnienia, czyli

sytuację wewnętrzną, refleksję.

GRA Z REGUŁAMI Forma zabawy pojawiająca
się w drugiej połowie wieku

przedszkolnego, polega na tworzeniu
sytuacji zabawowej, w której

pojawiają się reguły oraz wyraźny cel
(wygrana). Jest to forma aktywności,
która posiada strukturę (plan zabawy,
podział ról, określony cel). Pojawia się

rywalizacja i kooperacja.
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Rozwojowe SŁOWA KLUCZE

USPOŁECZNIENIE MYŚLENIA 
I DZIAŁANIA

MYŚLENIE PRZEDOPERACYJNE

HETERONOMIA MORALNA
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EGOCENTRYZM POZNAWCZY
Przejawia się jako ograniczenie

możliwości przyjmowania
perspektywy innej niż własna.
Dziecko uważa, że jego punkt

widzenia (to, co widzi, myśli lub
odczuwa) jest jedyny i w tym sensie
wspólny z innymi ludźmi; myśli, że
inni myślą tak jak ono samo. Z tego
sposobu myślenia wynika też to, że

dziecko nie zastanawia się nad swoim
myśleniem i zawsze spostrzega je

jako logiczne i poprawne.
Przykład: jeśli dziecko było w kinie,
ma wrażenie, że można z każdym

porozmawiać o treści filmu, bo skoro
ono widziało film, to inni też mają
go w głowie. Dziecko zapytane, co

mama chciałaby dostać na urodziny,
odpowie, że samochodzik (bo

przecież samo pragnie tego auta,
więc jak ktoś mógłby woleć książkę

lub butelkę perfum?).
Stopniowo dziecko uczy się, że

są różne punkty widzenia i ludzie
mogą widzieć, myśleć i odczuwać

w różny sposób, czyli stopniowo się
decentruje.

PRESTRATEGIE PAMIĘCIOWE
Niedojrzałe strategie występujące

przy wykonywaniu zadań
pamięciowych, są intencjonalnie

związane z pamięcią, ale głównym
celem ich podjęcia wcale nie jest
zapamiętywanie – w tym sensie

pojawiają się jako elementy
dodatkowe podczas zapamiętywania.
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Dziecko w wieku przedszkolnym powinno mieć

wiele okazji do „pracy” wokół emocji, doświadczania

i poznawania stanów emocjonalnych swoich

i innych ludzi.

Możemy wskazać cztery ważne dla

rozwoju w wieku przedszkolnym obszary:

• doświadczanie emocji (czuję, przeżywam różne

emocje pod wpływem pojawiających się

wokół sytuacji)

• ekspresja stanów emocjonalnych (wyrażam

niewerbalnie i werbalnie to, co przeżywam

„w środku” i uczę się społecznych zasad dotyczących

ekspresji emocji)

• dzielenie się swoimi emocjami (komunikuję

co czuję, rozmawiam na temat emocji)

• radzenie sobie z emocjami (podejmuję działanie,

uruchamiam odpowiednie do sytuacji strategie)..
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Samoregulacja 

emocji i 

zachowań

self-reg
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Funkcje emocji
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Co wpływa na optymalny rozwój?
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● Zaburzenia integracji sensorycznej

● Nadaktywność

● Nieśmiałość i wycofanie

● Procesy poznawcze-pamięć, koncentracja uwaga

● Nieadekwatne reakcje emocjonalne

Zachowanie niepunktualne rozwojowo 

– jak wspomagać rozwój 

przedszkolaka?
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Pobudzanie kory mózgowej
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Walizka dobrego rodzica


