
Niezbędnik Dobrego Nauczyciela – seria II. Opieka i wychowanie w okresie dzieciństwa i dorastania

Tom 1 2 3 4 5 6
Faza  

rozwoju Wczesne dzieciństwo Wiek przedszkolny Wczesny wiek szkolny Środkowy wiek szkolny Wczesna faza dorastania Późna faza dorastania

Wiek  
w latach 0–2/3 2/3–5/6 5/6–8/9 8/9–11/12 11/12–14/15 14/15–19/20

Miejsce
Dom/środowisko okołodomowe/ 

/żłobek
Dom/środowisko okołodomowe/ 

/przedszkole
Dom/szkoła podstawowa kl. I–III/ 

/środowisko okołoszkolne
Dom/szkoła podstawowa  

kl. IV–VI/środowisko pozaszkolne
Gimnazjum/środowisko pozado-

mowe i pozaszkolne/dom 
Środowisko pozaszkolne/szkoła 

ponadgimnazjalna/dom
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•	 uczenie się przyjmowania po-
karmów stałych, kontrolowania 
ciała, osiąganie stabilności 
fizjologicznej

•	 formowanie się relacji przy-
wiązania

•	 nabywanie zdolności do samo-
regulacji emocjonalnej

•	 uczenie się chodzenia, manipu-
lowania i mówienia

•	 uczenie się różnic związanych 
z płcią i zasad zachowania

•	 formowanie się prostych pojęć 
dotyczących rzeczywistości 

•	 rozwój języka – symbolicz-
na funkcja języka i zabawa 
symboliczna

•	 doskonalenie sprawności 
fizycznych 

•	 fantazja, wyobraźnia i two-
rzenie 

•	 odkrycie granicy fikcja – rze-
czywistość

•	 uczenie się obcowania z rówie-
śnikami

•	 pojawienie się zabaw i gier 
grupowych łączących fantazję 
z kooperacją 

•	 uczenie się rozróżniania dobra/ 
/zła oraz rozwijanie się sumie-
nia i empatii

•	 identyfikacja z własną płcią 
•	 odkrycie zasady stałości
•	 opanowanie umiejętności 

klasyfikacji i kombinatoryki

•	 uczenie się odpowiedniej roli 
płciowej

•	 rozwijanie się podstawowych 
sprawności szkolnych  
– czytania, pisania i liczenia

•	 rozwijanie się pojęć natural-
nych, niezbędnych w codzien-
nym życiu

•	 rozwijanie się sumienia, moral-
ności, skali wartości

•	 osiąganie podstaw niezależno-
ści osobistej

•	 rodzi się samoświadomość 
i poczucie samoskuteczności 

•	 rozwijanie się postaw wobec 
grup i instytucji

•	 doskonalenie się myślenia, 
początki myślenia formalnego

•	 rozwijanie się pojęć natural-
nych i naukowych (efekt nauki 
szkolnej)

•	 rozwijanie się kontroli nad 
emocjami

•	 opanowywanie społecznej roli 
związanej z płcią

•	 osiąganie nowych i bardziej 
dojrzałych związków z rówie-
śnikami obojga płci

•	 uczestniczenie w różnych ro-
lach w grupach rówiesniczych

•	 dojrzewanie fizyczne, skok 
pokwitaniowy

•	 akceptowanie swej zmienionej 
fizyczności 

•	 osiąganie emocjonalnej nieza-
leżności od rodziców i innych 
dorosłych 

•	 wzrost kontroli nad emocjami
•	 rozwijanie się sprawności 

intelektualnych i pojęć 
•	 powiększanie się pól eksplora-

cji i wzrost częstości zachowań 
ryzykownych

•	 przyswajanie zbioru wartości 
oraz systemu etycznego jako 
przewodnika dla zachowania

•	 indywidualizowanie się relacji 
z rówieśnikami

•	 powstawanie głębokich, 
względnie trwałych przyjaźni

•	 autonomia w stosunku do 
rodziców i innych dorosłych 
(także nauczycieli)

•	 początki moralności postkon-
wencjonalnej

•	 tożsamość dotycząca roli 
seksualnej

•	 krystalizowanie się tożsamości 
osobistej

•	 wybór i przygotowywanie się 
do zawodu/zajęcia

•	 podstawy tożsamości zawo-
dowej
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•	 dobra opieka nad małym 
dzieckiem wyrasta z trafnego 
rozpoznania jego potrzeb

•	 jeśli potrzeby dziecka są zaspo-
kajane, to kontakt z opiekunem 
jest źródłem doświadczeń, 
dzięki którym zyskuje poczucie 
akceptacji i bezpieczeństwa, 
potrafi ufać innym oraz bu-
dować bliskie relacje z innymi 
ludźmi 

•	 jednocześnie dziecko pozosta-
je osobą autonomiczną i staje 
się bardziej odważne w pozna-
waniu świata oraz samodzielne 
w zaspokajaniu swoich potrzeb

•	 dziecko jest gotowe do podej-
mowania nowych działań, ale 
ma problem z rozgraniczaniem 
świata fantazji od rzeczywiste-
go, z planowaniem działania 
i doprowadzaniem go do 
końca 

•	 pomagają w tym zadania 
stawiane przez dorosłych oraz 
wsparcie okazywane przy ich 
wypełnianiu 

•	 dorosły musi jednak coraz 
bardziej wycofywać się z bez-
pośredniej pomocy 

•	 samodzielność w coraz to 
nowych obszarach działania to 
podstawa rodzącej się u dziec-
ka inicjatywy

•	 ważnym zadaniem dorosłych 
– przede wszystkim rodziców 
i wychowawców – jest stop-
niowe wprowadzanie dziecka 
w świat racjonalnych działań 

•	 dzieje się to przez coraz szersze 
dzielenie się z nim własnym 
doświadczeniem, życiowym 
i zawodowym, przede wszyst-
kim w planowaniu działań 
i organizowaniu warunków ich 
realizacji 

•	 ważne jest towarzyszenie 
dziecku w przeżywaniu 
sukcesów i wspieranie w do-
świadczaniu porażek oraz czas 
poświęcony na wyjaśniające 
rozmowy

•	 odnalezienie swojego miejsca 
w grupie rówieśniczej i poczu-
cie bycia w niej akceptowanym 
pozwala dziecku budować 
pozytywny wizerunek siebie 
w oczach swoich i innych 

•	 nieodzowne jest wsparcie ro-
dziców i wychowawców, którzy 
uznają wzrastającą autonomię 
myślenia i działania dziecka 
widoczną w poszerzaniu pola 
kontaktów z rówieśnikami 
w sytuacjach pozaszkolnych

•	 w sytuacjach trudnych nadal 
konieczne jest zapewnianie 
dziecku poczucia bezpieczeń-
stwa przez dorosłych

•	 definitywny koniec okresu 
dzieciństwa to przedpole 
dla rodzącej się dojrzałości 
i odpowiedzialności za swe 
postępowanie 

•	 nastolatek podejmuje próby 
sprawdzenia się w nowych 
rolach, często ryzykowne 

•	 potrzebuje wsparcia dorosłych 
gotowych stawić czoła jego 
wybuchom gniewu, obrażaniu 
się, bezkrytycznemu zauro-
czeniu i brakowi dystansu do 
własnych decyzji

•	 wzmacnia się autonomia 
w stosunku do rodziców 
i nauczycieli oraz ugruntowuje 
tożsamość grupowa

•	 w późnej fazie dorastania, 
u progu dorosłości następuje 
przejście od tożsamości grupo-
wej do indywidualnej

•	 młodzież przygotowuje się do 
podjęcia i pełnienia nowych ról 
społecznych, zaczyna tworzyć 
projekt własnego życia 

•	 ważną rolę odgrywają relacje 
z nowymi – pozadomowymi 
i pozaszkolnymi – dorosłymi 
oraz rówieśnikami 

•	 tworzą oni odmienną od 
dotychczasowej przestrzeń 
dla całkowicie samodzielnego 
zaspokajania potrzeb rozwojo-
wych tego etapu życia

Priorytet opieka
opieka/ 

/wychowanie
wychowanie/ 

/opieka
wychowanie

wychowanie/ 
/samowychowanie

samowychowanie

Opracowanie: Anna I. Brzezińska, Magdalena Czub, Joanna Matejczuk


