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1. Jak reagować na przejawy seksualności? 

2. Jak podejmować rozmowy na tematy seksualne? 

3. Jaką wiedzę przekazać małemu dziecku?

Zagadnienia:



Cztery kategorie przejawów 
seksualności przez małe dzieci:

1. Zachowania masturbacyjne 

2. Zachowania orientacyjne: zdobycie informacji na temat różnic 
anatomicznych w budowie dziewczynek i chłopców, kobiet i mężczyzn 

3. Zachowania interakcyjne (zabawy z innymi dziećmi) 

4. Zachowania twórcze (rysunki o treściach seksualnych) 



Masturbacja wczesnodziecięca 
wg M. Beisert

1. Masturbacja rozwojowa 

2. Masturbacja eksperymentalna 

3. Masturbacja instrumentalna



Związana z osiągnięciem przyjemności. Dziecko przez przypadek lub podczas 
zabiegów pielęgnacyjnych odkrywa, że dotyk, pocieranie intymnych części ciała 
daje przyjemność i odprężenie, więc powtarza te czynności. Schemat każdej 
stymulacji jest taki sam lub podobny i dziecko nie ukrywa swojego zachowania, 
przynajmniej do momentu interwencji dorosłego. Ten rodzaj masturbacji należy 
uznać za normalną aktywność typową dla wieku przedszkolnego.

Masturbacja wczesnodziecięca wg M. Beisert

1. Masturbacja rozwojowa



Związana z ciekawością swojego ciała i doznań płynących z niego. 
Dziecko zaczyna poddawać ciało (wraz z genitaliami) eksperymentom, 
wszystkim, które tylko przyjdą mu do głowy i zwykle nie ukrywa tego 
przed otoczeniem.

Masturbacja wczesnodziecięca wg M. Beisert

2. Masturbacja eksperymentalna



Sygnalizowanie istnienia problemów, z którymi dziecko nie potrafi sobie 
skutecznie poradzić takimi jak:  

• poczucie osamotnienia, brak miłości, stres, lęk lub złość, napięcie emocjonalne,  

• zmęczenie i przestymulowanie ilością ćwiczeń (zajęć) oraz nadmiarem bodźców 
sensorycznych,  

• brakiem przewidywalności dnia lub zajęć, 

• nudą i bezczynnością, 

• problemami zdrowotnymi, np. infekcja układu moczowego, pasożyty, stany 
zapalne lub inne, 

• wykorzystanie seksualne

Masturbacja wczesnodziecięca wg M. Beisert

3. Masturbacja instrumentalna



1. Jak reagować na przejawy seksualności?





Jak reagować, gdy dziecko się masturbuje?

1. Zatrzymaj się i pomyśl. 

2. Podejmij doraźne działanie. 

3. Zastanów się jaka może być przyczyna zachowań masturbacyjnych. 

4. Jeśli masz wątpliwości, poproś o pomoc inne osoby. 

5. Podejmij interwencję pasującą do dziecka i sytuacji.



Powstrzymaj się od reakcji silnie zabarwionej emocjonalnie. Jeśli reakcja będzie bardzo emocjonalna, 
możesz wzmocnić zachowanie: 

• Nie karz dziecka. Karanie jest nie tylko nieskuteczne, ale zazwyczaj wzmacnia masturbację! 
Nastąpi bowiem w dziecku konflikt dążeń i emocji: przyjemność, ulga jest skojarzona z lękiem i wstydem. 
Nagradzająca wartość masturbacji i tak okaże się silniejsza, więc dziecko do niej powróci.  

• Nie mów do dziecka: „Fuj”, „Fe”, „Co ty tam robisz?”, „Nie dotykaj siusiaka, bo będzie bolało”, 

• Nie zawstydzaj dziecka, 

• Nie oceniaj masturbacji w kategoriach „złego zachowania”, z którym trzeba walczyć, 

• Nie walcz z dzieckiem i nie stosuj siły, by przerwać zachowanie. 

Jak reagować, gdy dziecko się masturbuje?

1. Zatrzymaj się i pomyśl



Celem jest przede wszystkim zadbanie o to, by zachowanie miało charakter intymny. 

• Jeśli po raz pierwszy jesteś świadkiem zachowania masturbacyjnego i jeszcze nie wiesz, co jest jego 
przyczyną, zaproponuj dziecku inną aktywność typu zabawa, aktywność fizyczna, 
stymulacja polisensoryczna itp. Jeśli dziecko odrzuca Twoją propozycję, reaguje agresywnie przy próbie 
zmiany aktywności, zadbaj o jego intymność i np. przeprowadź do innego pomieszczenia, bez świadków 
czy innych dzieci. 

• Jeśli masturbacja odbywa się w miejscu intymnym i dziecko reaguje krzykiem lub płaczem przy próbie 
przerwania aktywności, po prostu zostaw je i wyjdź. Czasem brak interwencji bywa najlepszą reakcją. 
Przy czym w przedszkolu jest to działanie doraźne, a nie docelowe, 

• Jeśli masturbacja ma miejsce w intymnej sytuacji (przed spaniem, we własnym pokoju), po prostu nie 
reaguj, wycofaj swoją obecność i przymknij drzwi.

Jak reagować, gdy dziecko się masturbuje?

2. Podejmij doraźne działanie



• Czy masturbacja jest po prostu sposobem na uzyskanie przyjemności płynącej ze stymulacji ciała? 

• Czy dziecko masturbuje się, bo odkrywa swoje ciało i eksperymentuje z nim? 

• Czy przyczyną zachowań masturbacyjnych u dziecka mogą być problemy zdrowotne?  

• Czy masturbacja może być skutkiem nieodpowiedniej higieny?  

• Czy masturbacja jest odpowiedzią na zaburzenia sensoryczne?  

• Czy masturbacja jest sposobem radzenia sobie z napięciem emocjonalnym (lęk, stres, złość)?

Jak reagować, gdy dziecko się masturbuje?

3. Zastanów się jaka może być przyczyna 
zachowań masturbacyjnych?



• Czy masturbacja ma miejsce w sytuacjach nadmiaru bodźców, zmęczenia i braku strukturyzacji?  

• Czy masturbacja pojawiła się po jakimś trudnym dla dziecka wydarzeniu?  

• Czy masturbacja jest sposobem na nudę i brak aktywności?  

• Czy masturbacja jest sposobem unikania zadań, których dziecko nie chce podejmować?  

• Czy masturbacja jest sposobem zwrócenia na siebie uwagi?

Jak reagować, gdy dziecko się masturbuje?

3. Jaka może być przyczyna zachowań masturbacyjnych?



Jak reagować, gdy dziecko się masturbuje?

4. Jeśli masz wątpliwości, poproś o pomoc inne osoby



• Jeśli ustalisz, że dziecko stara się zaspokajać swoje niezaspokojone potrzeby, 
sygnalizuje problem, skup się na przyczynie, nie na samym zachowaniu! 
Określ obszary, w których trzeba popracować z dzieckiem; 

• Naucz dziecko innych sposobów radzenia sobie ze stresem, lękiem i zmniejsz 
poziom napięcia emocjonalnego u dziecka, np. przez proste relaksacje i 
ćwiczenia oddechowe, masaże, itd.; 

• Zapewnij dziecku odpowiednią ilość aktywności fizycznej i świeżego 
powietrza;

Jak reagować, gdy dziecko się masturbuje?

5. Podejmij interwencję pasującą do dziecka i sytuacji



• Unikaj nadmiaru bodźców i przeciążenia nimi dziecka oraz zadbaj o strukturę 
dnia (by dziecko wiedziało, kiedy i co ma robić); 

• Zapewnij dziecku odpowiednie ćwiczenia stymulujące całe jego ciało, np. 
zadbaj, by dziecko noszące pieluchę, na czas ćwiczeń pozostawało bez 
niej, jedynie w ubraniu (ćwiczenia na piłce, w kocu, ćwiczenia rehabilitacyjne); 

• Realizuj ćwiczenia z zakresu integracji sensorycznej (opracowane przez 
terapeutę); 

• Obdarzaj dziecko uwagą w innych sytuacjach niż masturbacja.

Jak reagować, gdy dziecko się masturbuje?

6. Podejmij interwencję pasującą do dziecka i sytuacji



Jak reagować na przejawy seksualności?

Bądź uważny – wychwyć pierwsze sygnały, 
wzmacniaj alternatywne zachowania dziecka



Jak reagować na przejawy seksualności?

• Nie zawstydzaj i nie karaj. 

• Okaż aprobatę dla ciała dziecka. 

• Wytłumacz, co jest niestosowne w tej sytuacji. 

• Naucz dziecko (szczególnie z zaburzeniami rozwojowymi) rozróżniania tego, co jest 
miejscem prywatnym, a co publicznym i co w każdym z tych miejsc wypada robić.



Dziecięcy ekshibicjonizm

Ekshibicjonizm dziecięcy polega na tym, że dziecko w różnych 
okolicznościach ma potrzebę nagości, zdejmuje z siebie ubranka. 
Dla rodziców jest to o tyle kłopotliwe, że dziecko zazwyczaj 
wybiera sobie okoliczności, w których ma odpowiednie dla siebie 
grono widzów – czyli kogoś więcej, niż mama i tata.



Jedna z form, w której przejawia się ekspresja seksualna dziecka w postaci wierszyków, 
rysunków, rymowanek, opowiadań. W swojej twórczości dziecko często przejawia treści 
seksualne, rysuje rodziców albo siebie z zaznaczonymi narządami płciowymi, cechami 
męskimi i kobiecymi. Dla dziecka rysunki czy inne formy twórczości często są jedynym 
sposobem, za pomocą którego może przedstawiać treści, które je zaciekawiły, ale które są w 
rodzinie i społeczeństwie owiane tajemnicą, zakazami czy stanowią temat tabu. 

Twórczość taka może służyć rozładowaniu napięcia, które zgromadziło się w dziecku, a z 
którym nie potrafi sobie poradzić w inny sposób.

Dziecięca twórczość



2. Jak podejmować rozmowy 
na tematy seksualne?



Jak odpowiadać na pytania dziecka? 
Jaką wiedzę przekazać małemu dziecku?



1. Odpowiadaj na konkretne pytania dziecka. Nie rób wykładów, używaj jak najprostszego 
słownictwa, mów krótko, konkretnie. 

2. Posługuj się poprawną terminologią, wprowadzenie jakiejś innej nazwy utrudnia w późniejszym 
czasie jej wyeliminowanie. 

3. Nie ośmieszaj dziecka, nie bagatelizuj jego pytań. 

4. Odpowiadaj uczciwie. 

5. Postaraj się odpowiadać natychmiast, ponieważ dziecko może szybko zapomnieć jakie było 
pytanie. 

6. Zachowaj zdrowy rozsądek, traktuj temat seksu jak każdy inny.

Jak odpowiadać na pytania dziecka?





3. Jaką wiedzę przekazać 
małemu dziecku?



1. Jak zbudowane jest ciało chłopca i dziewczynki 

2. Prokreacja 

3. Zabawa seksualna 

4. Molestowanie seksualne 

5. Uczucia

Jaką wiedzę przekazać małemu dziecku?



Rodzaje zabaw wg M. Beisert: 

1. Zabawy naśladujące takie role dorosłych, które stwarzają okazję do wzajemnego dotykania się, 
rozbierania, manipulowania ciałem lub jego demonstrowania, 

2. Zabawy, których głównym i zaplanowanym celem jest osiągnięcie przyjemności i zaspokojenie 
ciekawości, 

3. Zabawy odtwarzające większy fragment życia dorosłych, na pozór luźno związanych z 
seksualnością, ale na nią ukierunkowany i do niej namawiający, 

4. Zabawy samotne.

Dziecięce zabawy seksualne
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Dziękuję 
za uwagę!


