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Ważne!
Prawie w każdym przypadku zachowanie agresywne jest wołaniem
dziecka o pomoc w sytuacji, w której samo nie potrafi sobie poradzić.

Spis treści:
1. Wprowadzenie do tematyki agresji.
2. Rola rodziców w wypracowaniu sposobów radzenia
sobie z dziecięcą agresją.
3. Rola przedszkola w wypracowaniu sposobów
radzenia sobie z agresją u dzieci.

Złość
jest uczuciem (emocją), podobnie jak lęk, gniew, czy też smutek, do
którego dziecko jak i każda osoba dorosła ma prawo. Dlatego złoszczenie
się nie jest samo w sobie ani złe, ani dobre. Możemy mieć natomiast wpływ
na to, co robimy, gdy czujemy złość. Złość potrafi szybko mijać, natomiast
gdy jest podsycana może łatwo przerodzić się w akty agresji. Zatem złość i
agresja to nie to samo, ale między jednym i drugim jest cienka granica,
którą bardzo łatwo można przekroczyć.

Agresja
jest sposobem wyrażania złości. Jest to każde zamierzone
działanie – w formie fizycznej lub słownej – mające na celu
wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty, bólu.

Rodzaje agresji:
Niewerbalna:

•

Fizyczna – bezpośrednie zadawanie bólu innym osobom (bicie, kopanie,
gryzienie, itp.)

•

Niefizyczna – przedrzeźnianie, robienie min, pokazywanie języka, różnego
rodzaju gesty mające zranić inną osobę.

Werbalna:
Przezywanie, skarżenie, aroganckie odzywanie się do dorosłych lub rówieśników,
wyśmiewanie, czynienie złośliwych uwag.

Formy agresji u dzieci
1. Bicie, gryzienie, drapanie, kopanie, plucie.
2. Krzyki, wulgaryzmy, przezywanie, ośmieszanie.
3. Niszczenie przedmiotów.
4. Obmawianie, arogancja.
5. Wykluczenie innych dzieci z grupy.
6. Buntowanie się przeciwko poleceniom dorosłych.
Każde zachowanie agresywne ma swoje przyczyny i aby skutecznie mu
przeciwdziałać należy przyjrzeć się skąd to zachowanie może się brać.

Czym może być agresja
• Reakcją na frustrację;
• Niemożliwością zaspokojenia ważnych dla dziecka potrzeb;
• Wyrazem gniewu i obroną swojej własności (mój kolega, moja mama, mój samochód);
• Konsekwencją wczesnodziecięcych przeżyć, np. bicia, ostrego karania, a także
błędów wychowawczych dorosłych, np. nagradzanie za agresję, bo trzeba walczyć o swoje itp.;

• Reakcją wyuczoną – dziecko uczy się agresji poprzez naśladowanie innych, ważnych dla niego osób;

Czym może być agresja
• Reakcją obronną na zagrożenie (obok ucieczki). Zagrożenie może być fizyczne, np. hałas, gorąco,
tłok, inna agresja; lub psychologiczne: wyśmianie, upokorzenie, poczucie niesprawiedliwości;

•

Agresja dla samej agresji, celem jest zadanie bólu lub cierpienia sobie lub innym, wyrządzenie
szkody;

•

Agresja „na niby”- zaspokojenie potrzeby zabawy, ustalenie ról do odegrania, np. różne walki,
polowania, pojedynki. W tego typu zabawie dzieci widzą swoje niszczycielskie możliwości,
uświadamiają sobie swoje uczucia, przeżywają je w bezpiecznej formie, nikogo nie ranią, a tylko
próbują swoich sił.

Rola rodzica w nauce dziecka radzenia
sobie z agresją
• Uczenie akceptowanych społecznie sposobów wyrażania uczuć oraz w
radzenia sobie z własną i cudzą agresją.

• Uczenie dzieci szacunku dla innych. Pokazywanie braku tolerancji wobec
przemocy w bajkach i telewizji.

• Nie kupowanie dzieciom agresywnych zabawek np. pistoletów, karabinów, itp.

Sposoby radzenia sobie z agresją
• Codzienny wysiłek fizyczny np. podczas zabawy z rówieśnikami czy rodziną
(spacer, bieganie, zajęcia sportowe itp.)

• Wszelkie działania twórcze, takie jak rysowanie, opowiadanie historyjek,
teatrzyk, granie na instrumencie, śpiew itd.

• Wspólne spędzanie czasu z dzieckiem np. czytanie, rozmowy przed snem.
• Płacz - jako sposób odreagowania trudnych dla dziecka emocji.

Zasady postępowania w sytuacji gdy dziecko
jest agresywne wobec rodzica
• Złapanie dziecka za ręce i powiedzenie mu stanowczym tonem, że nie wolno bić, bo to boli.
Reakcja taka powinna mieć miejsce nawet wówczas, jeśli uderzenie nie było bolesne, a nawet
rozśmieszyło rodzica.

• Zostawienie dziecka samego, bez słowa do czasu aż się uspokoi w sytuacji, gdy uderzyło w akcie
złości lub podczas histerii. Ważne, aby pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa, by rozzłoszczone
dziecko nie zrobiło sobie krzywdy.

• Porozmawianie z dzieckiem o tym, co się wydarzyło dopiero, gdy się uspokoi.
• Dopiero gdy dziecko się uspokoi, porozmawiajcie o tym, co się wydarzyło.
Nie próbuj tego robić, kiedy dziecko nadal się złości, bo tylko spotęgujesz jego furię.

Zasady postępowania w sytuacji gdy dziecko jest
agresywne wobec rodzica
• Natychmiastowe reagowanie nawet wówczas, gdy dziecko uderzyło w miejscu publicznym.
• Mocne przytrzymanie w ramionach, by nie mogło uderzyć ani siebie, ani rodzica (gdy np.
wpadło w szał) Wypuszczenie dopiero, wówczas, gdy się wyciszy (z monotonnym
powtarzaniem „już dobrze, uspokój się”) i bez upominania że tak nie wolno się zachowywać –
teraz nie jest na to dobry moment.

• Przypominanie dziecku norm i zasad obowiązujących w waszej rodzinie (np.„nie sprawianie
innym bólu”. )

Zasady postępowania w sytuacji gdy dziecko jest
agresywne wobec rodzica
• Porozmawianie z dzieckiem o swoich emocjach (np. złości) spowodowanych daną sytuacją.
Przyznanie się do tego, że jest ci przykro z powodu swojego niewłaściwego zachowania (krzyku) i
przeproszenie za nie. Nie bój się przyznać do błędu. Dziecko uczy się od ciebie także takich
zachowań.
W przypadku agresywnych zachowań dziecka należy uzbroić się w cierpliwość. Możesz dziesiątki
razy powtarzać, że „nie wolno bić” i pozostawiać dziecko w miejscy odosobnienia nawet kilka
razy dziennie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Najważniejsza jest konsekwencja i nie poddawanie się,
zanim nie osiągniesz sukcesu.

Ważne!
Cokolwiek się wydarzy, absolutnie nie wolno oddać dziecku uderzenia.
Jeśli Ty wykorzystasz „argument siłowy” przeciwko dziecku, ono odbierze to jako przyzwolenie na takie
zachowania. Skoro mówisz „nie wolno bić”, to zdanie odnosi się również do ciebie. Dzięki temu dziecko
zrozumie, że nie tolerujesz używania siły przeciwko drugiej osobie w żadnych sytuacjach. Poza tym
łatwiej jest argumentować zakaz bicia, jeśli sama tego nie robisz.

Treści realizowane przez przedszkole
w pracy z dziećmi agresywnymi
1.

Uczenie się lepszego rozumienia siebie samych i innych ludzi

• Integracja grupy.
• Kształtowanie umiejętności wykazywania zrozumienia dla innych.
• Rozwijanie sfery emocjonalnej dziecka (empatia).
• Budowanie atmosfery wzajemnego zaufania.
• Tworzenie pozytywnych kontaktów społecznych w grupie.
• Budowanie poczucia bezpieczeństwa i przynależności do rodziny.

Treści realizowane przez przedszkole
w pracy z dziećmi agresywnymi
2. Budowanie poczucia własnej wartości i silnej tożsamości.

• Dowartościowanie dzieci o niskiej samoocenie.
• Kształtowanie umiejętności asertywnych.
• Pobudzanie do minimalizowania u siebie negatywnych cech i zachowań.
• Wdrażanie do wyboru zachowań społecznie akceptowanych.

Treści realizowane przez przedszkole
w pracy z dziećmi agresywnymi
3. Nawiązywanie pozytywnej interakcji.

• Rozwój umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych interakcji z innymi dziećmi.
• Kształtowanie poczucia przynależności do danej grupy.

Treści realizowane przez przedszkole
w pracy z dziećmi agresywnymi
4. Dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie własnych i cudzych uczuć.
Rozpoznawanie zachowań agresywnych.

• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zachowań sygnalizujących agresję.
• Kształtowanie postaw prospołecznych.
• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć.

Treści realizowane przez przedszkole
w pracy z dziećmi agresywnymi
5. Rozpoznawanie przyczyn agresji

• Minimalizowanie stanów napięcia w grupie.
• Kształtowanie umiejętności poznawania i oszacowania własnych
wpływów na środowisko społeczne.

• Uświadomienie dzieciom konsekwencji zachowań agresywnych.

Treści realizowane przez przedszkole
w pracy z dziećmi agresywnymi
6. Pokojowe rozwiązywania konfliktów

• Kształtowanie umiejętności opanowania złości i agresji oraz ich przezwyciężania.
• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami.
• Próby rozwiązywania konfliktów.

Treści realizowane przez przedszkole
w pracy z dziećmi agresywnymi
7. Opanowanie i przezwyciężanie zachowań agresywnych

• Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.
• Kształtowanie nawyków zgodnego zachowania.
• Kształtowanie postaw prospołecznych.
• Rozwijanie zdolności empatycznych.
• Rozwój postawy solidarności w grupie.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI AGRESYWNEGO ZACHOWANIA DZIECKA
OBOWIĄZUJĄCA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH
Podstawy prawne stosowanych procedur:
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawie nieletnich /Dz.U. z 1982r. Nr 35 poz.
228 z p. zm. – tekst jednolity Dz. Z 2002r. Nr 11 poz. 109 z/oraz przepisy wykonawcze w związku
z ustawą/.
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z p. zm./.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz. 532).

Procedury postępowania w przypadku agresywnego
zachowania dziecka w przedszkolu
• Natychmiastowa reakcja ze strony osoby dorosłej mająca na celu przerwanie zachowania.
• Stworzenie dziecku sytuacji, w której ma możliwość uspokojenia się i przemyślenia
swojego zachowania.

• Rozmowa nauczyciela z dzieckiem – zwrócenie uwagi na możliwe konsekwencje
zachowania i omówienie alternatywnych sposobów rozwiązania zaistniałego problemu.

• Przypomnienie dziecku zasad i norm obowiązujących w grupie. Wyciągniecie konsekwencji
z niewłaściwego zachowania dziecka przez wychowawcę.

Procedury postępowania w przypadku agresywnego
zachowania dziecka w przedszkolu
• W przypadku powtarzających się przejawów agresji i innych zachowań powodujących trudności
wychowawcze nauczyciel przeprowadza z rodzicami dziecka rozmowę, w której omawia problem.
Informuje ich o dotychczas podjętych działaniach ukierunkowanych na korekcję niepożądanych
zachowań dziecka oraz o zaplanowanych działaniach wychowawczych. Zawarcie „trójstronnego”
kontraktu (dziecko- rodzice- nauczyciel) na czas określony. Kontrakt posiada formę pisemną
i zawiera informację na temat oczekiwanych zachowań dziecka oraz form stosowanych
wzmocnień pozytywnych. Działania te nauczyciel dokumentuje notatką służbową.

Procedury postępowania w przypadku agresywnego
zachowania dziecka w przedszkolu
• Po agresywnym zachowaniu rodzic/ opiekun prawny podpisuje zgodę na przytrzymanie dziecka
w sytuacjach, kiedy jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu jego i innych. Brak takiej
zgody jest podstawą do wzywania Policji lub Pogotowia Ratunkowego.

• W przypadku, kiedy dziecko w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla przedszkolaków
i pracowników przedszkola, wychowawca w porozumieniu z dyrektorem przedszkola powiadamia
Policję lub Pogotowie Ratunkowe.

• W razie niemożliwości przezwyciężenia trudności wychowawczych, wynikającej z braku współpracy,
z braku efektów tej współpracy lub z innych zaniedbań obowiązków rodzicielskich, Rada
Pedagogiczna rozważa poinformowanie o sytuacji Sąd Rodzinny.

Ważne!
Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której dyrektor przedszkola o agresji jednego
z wychowanków dowiaduje się od wnoszących skargę rodziców innych dzieci, a nie od nauczyciela.
Dyrektor powinien uczulić nauczycieli na takie sytuacje, by jak najszybciej go o nich informowali, jeśli
dostępne im właściwe metody wychowawcze nie przynoszą pożądanego skutku.
Pełniący obowiązki wychowawcy nauczyciel przedszkola ma obowiązek prowadzenia obserwacji
pedagogicznej, aby rozpoznać potrzeby rozwojowe będących pod jego opieką dzieci i móc te
potrzeby zaspokoić.
Natomiast fakt zaobserwowania agresywnych zachowań powinien odnotować w dokumentacji,
z którą z kolei zapoznać się powinien dyrektor przedszkola.

Dziękuję
za uwagę!

