
■ bliżej nauczyciela

16 BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 2.209/2019

Czy większości współczesnych 
rodziców zależy na tym, 
aby wychować dziecko na 
samodzielnego zucha? Czy może 
częściej starają się ukształtować 
w nim postawę ostrożną, 
asekuracyjną, zgodną z zasadą 
ograniczonego zaufania?  
Może wielu rodziców ma ambicje, 
aby rozwijać u swoich pociech 
ostrożną odwagę? Wydaje się, 
że dobrze by było, jeśli dziecko 
prezentowałoby odwagę, zaradność, 
samodzielność, a jednocześnie 
nie było nazbyt ufne, by potrafiło 
zachować właściwy dystans 
w kontakcie z obcymi osobami.

Jednym z przejawów odwagi u dziecka w wieku przedszkol-
nym jest odwaga społeczna. Zastanówmy się, czym ona jest 
i jakie oddziaływania sprzyjają rozwijaniu jej u dziecka. Od-
waga społeczna może być rozumiana jako towarzyskość, 
swoboda w  nawiązywaniu kontaktów społecznych, umie-
jętność nawiązywania dialogu i  wymiany komunikacyj-
nej, swoboda w  eksplorowaniu nowych miejsc, otwartość 

na zdobywanie nowych doświadczeń. Kształtowanie odwa-
gi społecznej łączy się z rozwijaniem poczucia sprawczości, 
poczucia kontroli wewnętrznej i  pewności siebie. Poczu-
cie sprawczości to przekonanie, że mam wpływ na moje de-
cyzje i  działania, a  przez to także poniekąd na otaczającą 
mnie rzeczywistość, że to ja kieruję swoim zachowaniem 
i uda mi się osiągnąć powodzenie w moich zamierzeniach. 
Poczucie kontroli wewnętrznej można rozumieć podob-
nie, ale odnosić je raczej do uczuć i  motywacji jednostki – 
to ja kieruję swoimi uczuciami i myślami, to ode mnie zależy, 
jak odbieram daną sytuację i  jak się w niej zachowam. Po-
czucie pewności siebie (albo inaczej: pewności „swego”) 
oznacza, że jestem przekonana/-y, że moje decyzje i działa-
nia są właściwe, dobre, że przyniosą założony efekt, że je-
stem osobą wartą uwagi i szacunku, że liczy się to, co czuję, 
to, co myślę, to, co robię.

W jaki sposób kształtować  
u dziecka odwagę społeczną?

• Kiedy dziecko się boi, wycofuje, zamyka w  obliczu no-
wych sytuacji społecznych, starajmy się zrozumieć jego 
obawy. Uświadomienie sobie faktu, że odczucia dziec-
ka są dla niego autentyczne, przyznanie racji bytu jego 
obawom jest podstawą, by mu pomóc. Konieczne jest 
zrozumienie, że doświadczenie lęku nie jest czymś złym 
i  nienaturalnym. W  społeczeństwach pierwotnych lęk 
pełni istotną funkcję obronną i  jest bardzo ważny dla 
przetrwania jednostki. Pomocne w tym może być wspo-
mnienie własnych dziecięcych lęków i refleksja nad aktu-
alnie doświadczanymi przez dorosłych obawami.

Dziecko 
odważne 
czy ostrożne?

Agnieszka Wentrych
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• Dziecko potrzebuje czasu, aby oswoić się z  nowym 
doświadczeniem społecznym. Ludzie wykazują różną 
wrażliwość na reagowanie niepokojem w  nowych sytu-
acjach. Warto jednak założyć, że dziecko w  swym roz-
woju zmierza do stanu optymalnego, co oznacza, że po 
pewnym czasie, po kilku nawet próbach jest w  stanie 
samodzielnie uporać się ze swymi lękami. Rodzice, po-
dejmując odpowiednie działania, mogą jednakże pomóc 
dziecku, co w wypadku przedszkolaków bardziej wrażli-
wych ma podstawowe znaczenie. Nie należy bagatelizo-
wać trudnych dla dziecka wydarzeń, rozmawiać o  nich 
przy maluchu, bez jego aktywności.

• Warto pracować metodą małych kroków i powoli posze-
rzać doświadczenia społeczne i kręgi towarzyskie, w ja-
kich funkcjonuje dziecko, stopniowo konfrontować je 
z tymi sytuacjami, które wywołują u niego skrępowanie. 
Czasami lepiej nie doprowadzać zbyt szybko do sytuacji, 
w której dziecko uświadamia sobie swoje trudności spo-
łeczne (może to mieć negatywny wpływ na jego samo-
ocenę i pogłębić problem). Istotne jest, by dziecko otrzy-
mało od dorosłego informację, że jego uczucia są ważne, 
akceptowane i że mają prawo się pojawić. Dziecko wie-
dząc, że może liczyć na zrozumienie i pomoc rodzica lub 
nauczyciela, lepiej radzi sobie z trudną sytuacją.

• Nie wychodźmy przed szereg – to znaczy nie zaszcze-
piajmy w  dziecku lęku społecznego, zakładając z  góry, 
że nie poradzi sobie w nowej sytuacji, przewidując, że 
będzie reagować na nią lękiem i wycofaniem. Jeśli oka-
zujemy maluchowi własny niepokój i niepewność co do 
jego możliwości, kiedy próbujemy „uchronić” go przed 
domniemanym lękiem, niekiedy po prostu indukujemy 
w  nim różne obawy. Stwarzamy okoliczność, w  której 
dziecko odczuwa alert – „Uwaga, może być trudno”, 

„Uwaga, to miejsce, w którym / to osoba, ze strony któ-
rej może spotkać mnie coś nieprzyjemnego”.

• Należy pozwalać dziecku na samodzielność w radzeniu 
sobie w sytuacjach społecznych, na samodzielne podej-
mowanie decyzji. Ważne jest okazywanie także wiary 
w  jego możliwości, w  jego odwagę, dobroć, mądrość, 
wartość.

• Zamiast krytykować zachowanie dziecka i z góry zakła-
dać, że sobie nie poradzi, warto zachęcać je do prze-
łamywania obaw poprzez pozytywne mówienie o nim, 
chwalenie, motywowanie (np. Jesteś moim dzielnym syn-
kiem, myślę, że możesz miło spędzić czas z dziećmi… Widzę, 
że potrafisz być taki odważny jak tato… Dobrze, że posze-
dłeś ze mną po zakupy, było mi z tobą raźniej…).
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• A jeśli już coś poszło nie tak… Ponowne zmierzenie się 
z  trudną sytuacją, pozytywnie zmodyfikowana rekon-
strukcja wydarzeń mogą być kluczem do pokonania 
obaw u  malucha. Dziecko postawione zostaje w  po-
dobnej sytuacji w  obliczu zjawiska wywołującego lęk, 
ale tym razem może doświadczyć własnej odwagi, po-
czucia kompetencji i przekonać się, że potrafi poradzić 
sobie z obawami.

• Gdy dziecko okazuje tzw. nieśmiałość, nie wolno wy-
śmiewać go, bagatelizować i  ignorować jego proble-
mów, zawstydzać przed innymi, zmuszać do konfron-
tacji, niecierpliwić się, zakładać, że to bardzo poważny 
problem, obwiniać siebie lub malucha za pojawienie się 
niepokoju.

• W  sytuacji gdy rodzic odczuwa lęk o  dziecko i  ma po-
czucie winy, że nie potrafi mu pomóc oraz gdy sam so-
bie nie radzi z tymi przykrymi uczuciami, powstaje me-
chanizm błędnego koła. Lęk dziecka jest potęgowany, 
utrwalany, a  możliwość przezwyciężenia go zabloko-
wana. Dlatego warto, by rodzice byli świadomi również 
własnych uczuć i analizowali własne zachowania. W ta-
kich sytuacjach profesjonalnej pomocy może potrzebo-
wać zarówno dziecko, jak i rodzic.

Rodzicom zależy na tym, aby ich dziecko było bezpieczne, 
aby samodzielnie potrafiło rozpoznać i unikać niektórych 
zagrożeń. Niejeden rodzic obawia się, że jego dziecko wy-
kazuje zbyt daleko posuniętą ufność w stosunku do obcych 
osób. Czy można nauczyć dziecko zasady ograniczone-
go zaufania wobec ludzi nieznajomych, nowych sytuacji, 
czy miejsc, tak by nie zaszczepić w  nim lęku społeczne-
go, lecz nauczyć w sposób realistyczny oceniać rzeczywi-
stość? Dziecko, które potrafi być samodzielne i  zaradne, 
będzie umiało także zachować ostrożność i rozsądny dy-
stans w kontaktach społecznych. Dziecko nie ulegnie tak 
łatwo manipulacji nieznajomego, gdy jest przygotowywa-
ne do autonomicznego myślenia, podejmowania prostych 
decyzji. Zatem dziecko samodzielne i odważne społecznie 
to osoba, która jest jednocześnie inteligentna społecznie. 
Inteligentna społecznie, czyli potrafi rozpoznać znacze-
nie sytuacji społecznych, dysponuje zasobem efektyw-
nych sposobów regulowania przykrych emocji (takich jak 
strach, złość, smutek), zna konstruktywne strategie po-
stępowania, czyli wie, jak należy zachować się w różnych 
problemowych sytuacjach społecznych.

Co pomaga kształtować  
inteligencję społeczną u dziecka?

• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wnio-
skowania, przewidywania skutków zdarzeń – nie tylko 
poprzez tłumaczenie dziecku znaczenia konkretnych 
sytuacji, ale także zachęcanie go do samodzielnego po-
szukiwania odpowiedzi, rozwiązywania hipotetycznych 

sytuacji. Pomocna może być w  tym zabawa polegająca 
na wymyślaniu odpowiedzi na pytania: Co by było, gdy-
by…? Co by mogło się stać? Kiedy, w jakich sytuacjach moż-
na...? itd.

• Wykorzystanie odpowiedniej lektury – książki, opo-
wiadania terapeutycznego, bajki, filmu – przedstawia-
jących różne sytuacje społeczne z  codziennego życia, 
np. wizyta u  dentysty / lekarza / w  sklepie, wycieczka 
do parku / do znajomych / do centrum handlowego, no-
cowanie u dziadków, wyjazdy na wczasy, zgubienie się 
podczas wycieczki lub spaceru, natrafienie na niewła-
ściwe treści w  internecie, namawianie przez nieznajo-
mą osobę do zrobienia czegoś, co wzbudza w dziecku 
niepokój lub niepewność.

• Nauka poprzez doświadczenie, czyli odgrywanie hipote-
tycznych trudnych sytuacji społecznych, które mogą stać 
się udziałem dziecka, tak by w bezpiecznych warunkach 
ćwiczyło sposoby postępowania w  obliczu kłopotów. Ta-
kie ćwiczenia pomagają wyposażyć dziecko w użyteczne 
narzędzia, które może wykorzystać, znalazłszy się w trud-
nej sytuacji, np. w jaki sposób wezwać służby ratunkowe, 
jak unikać niebezpiecznych miejsc, jak rozpoznać poten-
cjalnie niebezpieczne osoby, jak znaleźć pomoc w  sytu-
acjach trudnych i gdzie jej szukać (u jakich osób, w jakich 
instytucjach zaufania publicznego).

***

Dziecko odważne czy ostrożne? Odpowiedź wydaje się 
prosta – najlepszy byłby złoty środek, to znaczy dziecko za-
razem odważne społecznie, czyli otwarte na doświadcze-
nia społeczne, i  ostrożne, inaczej inteligentne społecznie, 
czyli potrafiące rozpoznać potencjalnie zagrażającą sytu-
ację. Wychowywanie dzieci to wielkie wyzwanie, a kompe-
tencje rodzicielskie i wychowawcze można i trzeba rozwijać 
przez całe życie. 
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