
 

Dzień 5: 
Dlaczego dziecko po przedszkolu 

“okropnie się zachowuje”? 

Czasem rodzice mówią, że odkąd ich dzieci poszły do przedszkola, nie mogą ich 
poznać, bo pojawia się wtedy wiele trudnych zachowań. Szczególnie ci rodzice, 
którzy czas przed rozpoczęciem przedszkola wspominają, jako względną 
harmonię i równowagę, niepokoją się, nie wiedzą jak na to reagować i 
zastanawiają się, co ta zmiana zachowania oznacza.

Przyczyn tego, jak dzieci zachowują się po przedszkolu może być kilka:
1. Pójście do przedszkola to zmiana. która ma prawo wywołać kryzys. W 
kryzysie dzieci stają się czasem mniej samodzielne, nie mają dostępu do części 
swoich zasobów. Doświadczane emocje są tak silne, że dzieciom bez 
towarzyszenia dorosłego trudno sobie z nimi poradzić. Kryzys, czyli adaptacja, 
to nie czas na “wychowywanie” dziecka. To raczej czas, kiedy warto wybaczać 
mu najwięcej, ile zdołamy. Od razu zaznaczę tu, że oczywiście nie znaczy to, że 
mamy nie pokazywać swoich granic, kiedy czujemy, że dziecko je przekracza. 
2. Dzieci, które w przedszkolu przez kilka godzin dostosowują się do oczekiwań 
dorosłych i potrzeb grupy, potrzebują takiego czasu w ciągu dnia, w którym 
będą mogły poczuć swobodę, realizować swoją autonomię, sprawczość, a więc 
decydować o sobie, trenować się w podejmowaniu decyzji, czuć wpływ na 
swoje życie. Czas podejmowania wyzwania adaptacji do nowego środowiska, 
może wymagać od rodzica szczególnej elastyczności i wyrozumiałości.

3. Przebodźcowanie i skumulowane napięcie.
Bycie w grupie dzieci, w jednym pomieszczeniu, harmider, odpowiadanie na 
różne propozycje edukacyjne i propozycje zabawy - to wszystko doświadcza 
dzieciom masę bodźców w ogóle, w tym masę stresorów. Dlatego dzieciom 
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może towarzyszyć wzmożone napięcie emocjonalne, przebodźcowanie, mogą 
być emocjonalnie labilne, czyli łatwe do wyprowadzenia z równowagi, skłonne 
do płaczu, do tego, by się bać, do tego by się złościć. Czasem towarzyszy temu 
duża sztywność, jeśli chodzi o akceptowalne przez dziecko rozwiązania. Np. 
dziecko potrzebuje wsparcia, ale pomóc może tylko mama, albo dziecko jest 
głodne, ale zje tylko kanapkę z masłem. To czasowe i związane właśnie z dużym 
napięciem.

We współpracy w tym niełatwym okresie pomóc może:
1. Wybranie tego, co dla nas naprawdę ważne i skoncentrowanie się na tym, 

a odpuszczenie, w innych obszarach. Skoro dziecko ma ograniczone 
zasoby do współpracy, współdziałania, to świadomie i rozważnie 
wybierzmy na co chcemy je wykorzystać. 

2. Elastyczność - nie przywiązywanie się zbyt mocno do swoich planów, 
szczególnie tych dotyczących wspierania dziecka. Sprawdzajmy z 
dzieckiem, co mu służy, co jest mu prawdziwie pomocne. 

3. Pozwólmy dziecku korzystać z jego strategii radzenia sobie z napięciem.  
4. Kontakt fizyczny, masaż, siłowanki – im więcej napięcia emocjonalnego, 

tym bardziej warto spoglądać z uwagą na to, co dzieje się w ciele.  

Dodatkowym materiałem do tego dnia jest także dostęp do nagrania webinarium 
“Dlaczego moje dziecko tak się zachowuje?”

Link do nagrania webinarium:
http://www.gosiastanczyk.pl/webinar-2/
Hasło do nagrania: 9c5345ee
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