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Organizacja spotkania

1. Rozwój psychospołeczny dziecka, czyli dlaczego kilkulatek nie 
„usiądzie grzecznie”

● Zadanie 1: Mapa sukcesów. Mapa trudności.
● Tendencje rozwojowe w okresie od 3-10 r.ż.
● Zadanie 2: Dowiedz się!
● Charakterystyka okresów rozwojowych i ich wpływu na 

proponowane dzieciom aktywności

2. Kto kocha książki, a kto przed nimi ucieka – kształcenie postawy czytelnika 
od najmłodszych lat

3. Dobre praktyki - przykłady warsztatów czytelniczych dostosowanych do 
wieku dziecka
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Część 1: Rozwój psychospołeczny dziecka, czyli dlaczego 
kilkulatek nie „usiądzie grzecznie”

 



Wiedza dotycząca ograniczeń i korzyści wynikających z etapu rozwojowego, na 

którym znajdują się dzieci, pozwala na efektywną pracę z przedszkolakami 
i dziećmi w wieku szkolnym. Efektywną, czyli taką która przynosi 

zadowolenie i rozwija zarówno dzieci,  jak i osoby  występujące w roli  
pedagoga.     
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Zadanie 1: Mapa sukcesów. Mapa trudności.

Przypomnij sobie warsztat/spotkanie/ zajęcia,  które zrealizowałaś dla grupy 

dzieci i ich przebieg był twoim zdaniem satysfakcjonujący. Pomyśl także o 

takich zajęciach, które z perspektywy czasu uważasz za nieudane. Podziel się 

swoimi doświadczeniami z innymi uczestniczkami tworząc specjalną mapę. 

W trakcie szkolenia postaraj się zastanowić: Co zadecydowało o sukcesie? Co 
zadecydowało o porażce?



W trakcie szkolenia postaraj się zastanowić: Co zadecydowało o 
sukcesie? Co zadecydowało o porażce?



Dziś dowiesz się dlaczego grupa pięciolatków ze spokojem i pełnym 

zainteresowaniem wysłuchała głośno odczytanej książki, podczas gdy grupa 

sześciolatków przy tej samej lekturze sprawiała wrażenie rozkojarzonych, 

hałaśliwych, nieposłusznych i znudzonych. 

Wyjaśnimy dlaczego ośmiolatkom lepiej zaproponować zabawy angażujące 

fizycznie, hałaśliwe, zaskakujące i pełne śmiechu, natomiast 

siedmiolatki z przyjemnością odnajdą się w zadaniach wymagających skupienia, 

a nawet stwarzających okazję do refleksji. 
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Prześledźmy, krótkie charakterystyki rozwoju psychomotorycznego 

poszczególnych grup wiekowych, które przełożę również na praktykę pracy 

warsztatowej.  Na początek zerkniemy na wykres, który obrazuje 

ciekawą powtarzalność w rozwoju dzieci...   
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* opisywanych etapów  nie należy traktować jako bezwzględnych norm, które każde dziecko 
powinno spełniać w określonym czasie, jest to raczej zobrazowanie tendencji rozwojowych
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Okresy harmonii, ruchliwości i niepewności w życiu dziecka*

Okresy ruchliwości (ekspansywności)

wiek



Spójrzmy uważnie jeszcze raz. Nie jest to rozwój liniowy.

Okresy harmonii przeplatają się z czasem przytłaczającej ekspansji, 

te zaś z momentami neurotyczności. 

1. Rozwój psychospołeczny



 

Co oznacza, że oczekiwanie prostych zależności - np.“im jesteś starszy, tym 
będziesz bardziej odpowiedzialny/spokojny/odważny” - nie jest w zgodne z 

ówczesną wiedzą o rozwoju dziecka. Przynosi też wiele rozczarowań opiekunom, 
kierującym się w swojej pracy takimi i podobnymi przekonaniami.
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Dlaczego nie może być PROSTO?

Określone, powtarzalne cykle zachowań, następują po sobie aż do chwili, kiedy 
dziecko osiągnie wiek dojrzały. Każdy etap ma swoje pozytywne i negatywne strony, 

na pewno każdy jest niezbędny by dziecko, mogło “pójść dalej”, nabyć nowe 
umiejętności, kompetencje lub je utrwalić.

Momenty ekspansji pozwalają na gromadzenie nowych doświadczeń, 
sprawdzanie siebie w różnych sytuacjach. Czas neurotyczny jest niejako 

odreagowaniem zdobycia kolejnego szczytu rozwojowego, momentem na nabranie 

sił. Okresy spokoju pozwalają na cieszenie się nowymi umiejętnościami i ich 

utrwalenie. 
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“Dusza dziecka jest równie złożona jak nasza, 

pełna podobnych sprzeczności,

tragicznie zmagająca się z odwiecznym:

pragnę ale nie mogę, 

wiem że należy, ale nie podołam.”

Janusz Korczak



Zadanie 2: Dowiedz się!

Podzielcie się na pary, w taki sposób, żeby każda składała się z osób najbardziej 
zróżnicowanych pod względem… rozmiaru stopy! Następnie poszukajcie w 
przestrzeni sali ukrytych puzzli w kolorze Waszej pary.

Gdy ułożycie układanki waszym zadaniem, jest przygotowanie prezentacji 
wyjaśniającej dla innych grup czego mogą spodziewać się po danej grupie 

wiekowej. Każda para charakteryzuje 2 okresy rozwojowe.



 

Charakterystyki etapów rozwoju

Kolejne slajdy podsumują Waszą pracę.

Będą zawierały charakterystyki danego okresu w życiu dzieci, ułożone w 
porządku chronologicznym. 

Zostały uzupełnione o propozycje aktywności warsztatowych, sugestie jak 
pracować z daną grupą wiekową.

Zaczynamy...
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stabilny

nastawiony na współpracę

skok sprawności językowej

zabawy językiem

3



Praca warsztatowa:

Z radością ćwiczy motorykę rąk lepiąc, ugniatając, odciskając. Wszelkiego rodzaju masy 

plastyczne i dołączone do nich akcesoria potrafią zająć go na długo. Chętnie klei, fascynują go 

nożyczki, a próby wycinania idą w zgodzie z niespotykaną ruchliwościa dłoni i 

zapotrzebowaniem na ich stymulację. Przesypywanie, doświadczanie faktur, 

różnorodności materiałów jest jego żywiołem. Lubi smakować, wąchać, doświadczać.
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niepewny

zaburzenia koordynacji

trudności motoryczne i językowe

żywa wyobraźnia

3,5
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Praca warsztatowa:

Nie wymagamy w stawianych zadaniach precyzji, dokładności. Trzyipółlatek chętnie skorzysta z 

propozycji zabaw brudzących, niewymuszających napięcia rąk i prób kontroli rozchwianej 

motoryki. Rezygnujemy z małych elementów w na rzecz gigantycznych 
rozmiarów kartek, pozwalamy malować dużymi pędzlami, szukamy kredek, pisaków w 

wersjach jumbo, łatwych do złapania i utrzymania. Podsuwamy pastele olejne, które nie 

wymagają nacisku przy malowaniu, mają żywe, mocne, pobudzające kolory. Potrzebę 

rozładowania emocji zaspokajamy w zabawach ruchowo-dźwiękowych 

wymagających krzyczenia, tupotów. 

3,5



ruchliwy, ciekawski (czterolatek nie ślimak ;))

głośny, wulgarny, niszczyciel

wyobraźnia bez granic - wymyślone historie

pewny siebie

chce sprawdzać swoje możliwości w nowych zadaniach

4



Praca warsztatowa:

Zabawy pozwalające zgniatać, niszczyć, rozbijać elementy. Zajęcia pełne 

niespodzianek, zaskakujące, z częstymi elementami ruchowymi. Konieczne zagadki, 

tajemnice do wykrycia, poszukiwania.  Zadania odpowiedzialne, wymagające użycia 

nowych, trudnych narzędzi - dziurkacze, nożyczki z karbowanymi brzegami, 

samodzielne laminowanie, miksowanie itd.
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miesza realia z wyobrażeniami

konsekwentnie wykonuje zadania

interesuje się szczegółami

wymaga dokładnych opisów

polepsza się sprawność grafomotoryczna

gwałtowny rozwój intelektualny

4,5



4,5
Praca warsztatowa:

Wszelkie tematy związane z tym jak działają sprzęty, a nade wszystko co mają w środku 

(dotyczy również ciała człowieka). Poznawanie zawodów, tego jak powstają produkty. Możliwość 

dotykania, fascynacja doświadczeniami kuchenno-chemicznymi, 

fizycznymi. Zadania konstrukcyjne połączone z możliwością fantazjowania np. 

tworzenie robota sprzątającego na Księżycu. Chętnie używają przyrządów typu ekierka, linijka, z 

zamiłowaniem próbują precyzyjnie odwzorowywać.



5 zachwycająca harmonia

spokojny, przyjacielski, można na nim polegać

zatrzymanie przy  dobrze opanowanych czynnościach



Praca warsztatowa:

Skupienie na tematach co wolno, czego nie wolno (np. Bon czy ton. 

Savoir-vivre dla dzieci, Grzegorz Kasdepke). Zadania wymagające relacji koleżeńskiej, 

współpracy w grupie, podziału materiałów i zadań. Chętnie sięga po znane materiały 

plastyczne, nie szuka nowości, renesans przeżywają drobne pędzelki, ułożone w 

pudełku kółeczka farb akwarelowych, kredki ołówkowe, nawlekanie koralików. Chętnie 

podejmuje próby z igłą i nitką.  Zamiłowanie do porządkowania, segregowania, 

sortowania.
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gwałtowne emocje, popadanie w skrajności

wiele wymaga od innych, nieustępliwy

hałaśliwy, impertynencki, zuchwały, agresywny

wigor, energia, chęć poznawania nowych rzeczy

nie chce się podporządkowywać

jego żywiołem kierowanie, inicjowanie, nowości

5,5-6



5,5-6 

Praca warsztatowa:

Dostarczanie niecodziennych doświadczeń, wyprawy w różne strony świata, w dalekie 

zakątki kosmosu. Prym wiedzie to czego nie zazna w domu. Jemy pałeczkami, tańczymy w 

rytm hinduskiej muzyki, dostarczamy bogatych doświadczeń dla wszystkich 

zmysłów. W ruch idą ręce i stopy, jako cudowne narzędzie malarskie i możliwość rozładowania 
napięć. Pozwalamy na sprawdzanie się w trudnych sytuacjach - np. różnego rodzaju testy odwagi - 

jednak monitorujemy je w kierunku sukcesu. Zajęcia prowadzone w formie wspólnej 
przygody, nienawidzi wydawania poleceń, neguje je!
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spokojny, skryty, markotny, myśliciel

lubi patrzeć, słuchać, być na uboczu

gwałtowny rozwój intelektu

zamiłowanie do rysunków ołówkiem, kredką ołówkową

wiele od siebie wymaga, niezadowolony

7
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Praca warsztatowa:

Zaspokajanie możliwości monitorowania zjawisk ze wszystkich możliwych perspektyw. 

Dostarczanie materiałów video, prezentacji, słuchowisk, licznych plansz, ilustracji.  Zadania 

pozwalające na wypowiedzenie się poprzez pracę artystyczną, 

instalację, unikanie konieczności wystąpień. Prace wymagające skupienia w samotności - np. 
origami, możliwość zamknięcia się w świecie przedmiotów i własnych wizji. Z łatwością i 
przyjemnością zamyka się w małych formatach prac.

Techniki przemawiające, bogate w znaczenia np. kolaże. Tematy skupione na samym dziecku 

np. autoportrety.
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pewny siebie, często przecenia swoje możliwości

pełen entuzjazmu, energii, aktywny, ekspansywny, szybki

żądny nowych znajomości, doświadczeń

interesuje się innymi ludźmi tym co myślą, czują

8
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Praca warsztatowa:

Szybkie zmiany aktywności, zapewnienie zabaw z dużym rozmachem, dużych 

przestrzeni, powrót do dużych formatów prac i narzędzi. Zabawne, humorystyczne 

podejście do tematów. Wprowadzanie wątków wymagających rozwiązania problemu, 

pomocy. Poszukiwania, tajemnicze szyfry, wskazówki. Możliwość samodzielnego 

przygotowania np. farb, masy papierowej itd.
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skryty, samowystarczalny

autorytet równieśników, unikanie rodziny

tendencja do zamartwiania się, żalenia

manifestacja odrębności, niezależności, czuje się dojrzałe

9



9
Praca warsztatowa:

Praca z równieśnikami, wspólne tworzenie rozwiązań. Tematyka poważna, dojrzała, 

związana z rozwiązywaniem problemów, w atmosferze akceptacji i poszukiwania 

różnorodności rozwiązań. Unikanie współzawodnictwa, skierowanie na współpracę. 

Możliwość samodzielnych decyzji co do wyboru technik, materiałów. Co za tym idzie konieczna 

jest ich ogromna różnorodność, proponowanie bez wskazań i instrukcji. 

Poszukiwanie prac “dorosłych” np. piłowanie, szycie na maszynie, przygotowanie ogniska.
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ogromny autorytet rodzica, posłuszny

chce być dobry, robić to czego oczekują od niego dorośli

zadowolony ze świata, miły, przyjacielski

konkretny, bezpośredni

pełen równowagi

10
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Praca warsztatowa:

Balans elementów energicznych i statecznych. Sprosta skupieniu się na wyznaczonym zadaniu i 

sfinalizowaniu go.  Umożliwianie obserwacji, długofalowe doświadczenia np. obserwacje wzrostu 

roślin. Podsuwanie wskazówek, miejsc i możliwości poszukiwania informacji na interesujący 

temat, w zaskakujący sposób -  mapy, podpowiedzi do rozszyfrowania. Możliwe 

wykonywanie prac plastycznych z konkretnymi wskazaniami, instrukcjami - modeli, prac origami, 

makiet. Zainteresowanie zadaniami przestrzennymi, budową, architekturą.
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Podsumujmy. Rozwój przebiega nieliniowo, ma swoje skoki i spadki. 
Po osiągnięciu przez dziecko ważnego, imponującego etapu rozwojowego 
następuje okres regresu w zachowaniu. Po okresie otwartości, 
entuzjazmu, dążenia do odkrywania świata, następuje okres skupienia, 
wyciszenia, alienacji.

Dobrą podpowiedzią są łatwe do zapamiętania słowa “klucze”, 
pozwalające przypomnieć sobie charakterystykę danego wieku. A więc…

  

3 współpracujący 4 ruchliwy, 
nieopanowany 3,5

niepewny,
problem z 

koordynacją

5 spokojny, 
przyjacielski 6 ekspansywny 4,5 cichy inżynier

10 zadowolony,
harmonijny 8 szybki 

energiczny 7 skryty intelektualista

9 niezależny 
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Mała uwaga 
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Multimedia:

1. Brzezińska A.I. Znaczenie dzieciństwa w życiu człowieka. 
http://www.wszechnica.org.pl/?p=11&id_content=226&id_keyword

2. Brzezińska A.I. Pierwsze lata życia dziecka.

http://wszechnica.org.pl/?p=11&id_content=671&id_keyword=120

3. Koźmińska I. Jak wychować chłopców?

http://www.youtube.com/watch?v=g6D60Z3fCEI

1. Rozwój psychospołeczny

http://www.wszechnica.org.pl/?p=11&id_content=226&id_keyword
http://wszechnica.org.pl/?p=11&id_content=671&id_keyword=120
http://www.youtube.com/watch?v=g6D60Z3fCEI



