
 

Nie mniej istotny jest rozwój dojrzałości emocjonalno-społecznej. Oczywiście pójście do 

pierwszej klasy nie równa się wejściu do klatki pełnej lwów – tu wciąż jest czas i miejsce na 

zabawę, jak też wsparcie i opiekę nauczyciela. A jednak szkoła wyznacza pewne ramy i narzuca 

obowiązki, inne nieco od tych przedszkolnych. Wychowawca już nie spędza z uczniami całego 

dnia, a czas, który im poświęca, przeznacza głównie na przekazywanie wiedzy, a w dużo 

mniejszym stopniu na czynności opiekuńcze. Pojawiają się przerwy, w takcie których uczniowie 

sami organizują sobie odpoczynek. Już nie ma wspólnych zabaw w kółeczku, pod czujnym okiem 

pani, która w razie potrzeby szybko złapie odrzucone przez grupę dziecko za rękę. W pierwszej 

klasie uczeń już w dużym stopniu sam musi wchodzić w kontakty społeczne i radzić sobie z całą 

gamą związanych z tym emocji. Te pojawiają się też w kontekście nauki – frustracja, że ktoś inny 

szybciej podniósł rękę, dostał lepszą ocenę, z większą łatwością wykonał zadanie nie jest obca 

zapewne żadnemu dziecku w wieku szkolnym. Dlatego od przyszłego ucznia oczekujemy 

odporności na tego typu sytuacje, ale też dostosowania się do nowych reguł i aktywnego życia 

w klasowej społeczności. W kontekście tej sfery rozwoju, nie jest gotowe do podjęcia nauki 

szkolnej dziecko, które przejawia nadmierny lęk wobec nowych sytuacji, nie kontroluje swoich 

emocji, często wybuchając płaczem lub złością, nie ma opanowanych najważniejszych 

umiejętności z zakresu samoobsługi. 

Dziecko rozpoczynające edukację w szkole zazwyczaj jest zaciekawione tym, co nowe, cechuje je 

entuzjazm i otwartość na nowe doświadczenia. Jak dużą radość czerpać będzie z pobytu w szkole, 

jak poradzi sobie z własnymi emocjami, w jaki sposób będzie układać relacje interpersonalne  

z rówieśnikami i dorosłymi, jak poradzi sobie z nauką czytania i pisania, zależy w dużej mierze od 

jego dojrzałości emocjonalno-społecznej. Z pewnością można stwierdzić, że istnieje ścisła 

zależność między pomyślnym startem szkolnym a rozwojem emocjonalno-społecznym dziecka.  

O dojrzałości emocjonalnej mówimy, gdy dziecko cechuje pewna równowaga psychiczna, gdy siła 

jego reakcji jest adekwatna do działającego na nie bodźca. Dziecko, które nie posiada takiej 

równowagi, z błahego powodu wybucha, złości się, płacze, często jest agresywne, drażliwe, 

lękliwe i napięte. Osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej pozwala dziecku przeżywać pozytywne 

emocje radości, życzliwości i przyjaźni oraz reagować w sposób adekwatny do sytuacji. Natomiast 



o dojrzałości społecznej mówimy, gdy dziecko nabyło umiejętności zachowania się zgodnie ze 

społecznymi oczekiwaniami. 

Wykonajcie poniższą kartę z puzzlami. Zaznaczcie (pokolorujcie) te pola, które psują do 

dziecka. Jeżeli są umiejętności których jeszcze nie opanowało lub wykonuje je słabo – to 

zachęcam do poćwiczenia danej sprawności tak aby, po pewnym czasie można było danego 

puzzla (pole) również pokolorować i zamalować.  

 

Życzę miłej zabawy! 

Pedagog – Anna Szczepańska 

część 3 – Ocena dojrzałości społeczno - emocjonalnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


