
Inteligencja emocjonalna w wieku przedszkolnym 
 
 

    Negatywne emocje dziecięce – gniew, złość, smutek, zazdrość – dla wielu dorosłych nadal są 
„trudnym tematem”. Uznają oni dzieciństwo za „czas nieba bez chmurki” (gniewu czy smutku) 
i najchętniej nałożyliby na malucha obowiązek nieustannego bycia radosnym. 

Psychologia mówi, że umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami to dobre wyposażenie 
dziecka na przyszłość, dodaje mocy i hartuje na porażki, których dostarczy życie.   . 
Emocjonalna inteligencja czyli EQ, nie bazuje na tym, jak mądre jest dziecko, a raczej na tym, 
co kiedyś nazywano osobowością lub po prostu charakterem. Badania pokazują, że społeczne i 
emocjonalne umiejętności mogą mieć większe znaczenie dla odniesienia sukcesu w życiu niż 
wysoki iloraz inteligencji  poznawczej. 

Inteligencja emocjonalna to zbiór cech, które wydają się ważne dla osiągnięcia sukcesu. Są 
nimi :empatia, umiejętność wyrażania i rozumienia uczuć, umiejętność kontrolowania złości, 
niezależność, umiejętność dostosowania się do zmian, budzenie sympatii, umiejętność 
rozwiązywania problemów międzyludzkich, wytrwałość, przyjazny stosunek do ludzi i świata, 
grzeczność, okazywanie szacunku. 
Pedagodzy zdają sobie sprawę, że pojawił się zupełnie nowy i bardziej niepokojący, niż złe 
oceny z matematyki i czytania, rodzaj braku wiedzy i umiejętności –analfabetyzm emocjonalny. 
Wielu socjologów wierzy, że problemy dzisiejszych dzieci biorą swój początek w zmianach, 
które zaszły w ciągu ostatnich czterdziestu lat, włączając w to wyższy wskaźnik rozwodów, 
negatywny wpływ telewizji i mediów, brak szacunku dla szkoły jako źródła autorytetu i 
zmniejszającą się ilość czasu, który rodzice spędzają z dziećmi. 
Umiejętności emocjonalne, takie jak rozwiązywanie problemów interpersonalnych, 
wytrwałość, przyjaźń i empatia, to techniki, których można się nauczyć i które w przyszłości 
mogą wpłynąć na jakość życia każdego dziecka. 
O sukcesie dziecka w szkole decyduje nie tyle nadzwyczajna umiejętność czytania czy 
znajomość faktów, ile zbiór cech emocjonalnych i społecznych: pewność siebie i ciekawość, 
wiedza o tym, jakiego zachowania oczekuje się od niego i jak ma powściągnąć impuls, aby nie 
zachować się źle, umiejętność czekania, stosowania się do wskazówek i zwracania się do 
nauczycieli po pomoc oraz zdolność wyrażania swoich potrzeb w kontaktach z innymi dziećmi. 

Prawie wszystkim uczniom, którzy nie radzą sobie w szkole – donosi raport Golemana – 
brakuje, co najmniej jednego z tych elementów inteligencji emocjonalnej. 
Kiedy coś nas zaskakuje, boli, czegoś się boimy lub z czegoś cieszymy, mózg wydziela 
noradrenalinę, hormon zwiększający jego reaktywność. Następuje wówczas przyspieszenie 
rytmu serca, spowolnienie oddychania, podnosi się ciśnienie krwi. Ośrodek pamięci zostaje 
powołany do odszukania wiedzy na temat źródła zagrożenia. Nie mając „zakodowanych” 
wzorców zachowania w sytuacji skojarzeniowo podobnej, działamy automatycznie, odruchowo. 
Stąd też często żałujemy swoich reakcji. Ogromne znaczenie z pedagogicznego punktu 
widzenia będzie, więc miało przekazanie dziecku jak najszerszej wiedzy na temat relacji 
emocjonalnych i jak największej liczby rozwiązań w konkretnych sytuacjach życiowych. 

Ważne jest nauczenie go technik odraczania reakcji. Są to proste ćwiczenia typu „zanim 
zareagujesz, policz do dziesięciu”, czy tez zmodyfikowana wersja „światła sygnalizacyjne”, 
polegająca na utrwaleniu wyobrażenia czerwonego światła w sytuacji o wysokim natężeniu 
emocjonalnym (szczególnie, jeśli ma ono znak ujemny), odczekanie na światło żółte – czas na 
przemyślenie reakcji zwrotnej i reakcja na zapalenie się światła zielonego. 
Dzieci rodziców, którzy doskonale orientują się w swoich emocjach i potrafią panować nad 



nimi, lepiej układają sobie z nimi stosunki, okazują im więcej uczucia i są bardziej odprężone. 
Na tym jednak nie koniec, bowiem dzieci te radzą sobie również lepiej z własnymi emocjami, 
potrafią się szybciej pocieszyć, kiedy wpadną w przygnębienie, a przede wszystkim rzadziej w 
nie wpadają. Są one poza tym bardziej zrelaksowane biologicznie – wykazują niższy poziom 
charakterystycznych dla stresu hormonów i innych wskaźników pobudzenia emocjonalnego. 
Płyną z tego też korzyści społeczne, mianowicie dzieci te cieszą się większym powodzeniem 
wśród rówieśników i są przez nich bardziej lubiane. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele zgodnie 
twierdzą, że swym zachowaniem dzieci te przysparzają niewiele problemów, rzadko postępują 
niegrzecznie i agresywnie. Ostatnia grupa korzyści dotyczy umiejętności poznawczych: takie 
dzieci potrafią lepiej niż inne koncentrować uwagę, a zatem uczą się bardziej efektywnie. 
Badania wykazują, że te same umiejętności emocjonalne, które sprawiają, że dziecko jest 
postrzegane jako świetny uczeń lub zjednują mu sympatię rówieśników, za dwadzieścia lat 
okażą się przydatne w pracy czy małżeństwie. 
Gdy dziecko jest w wieku przedszkolnym, pojawiają się pierwsze zdecydowane oddziaływania 
dorosłych zmuszające je do kontrolowania swoich reakcji emocjonalnych. Rozwój 
intelektualny umożliwia zrozumienie zasad postępowania, jakie narzucają mu dorośli. Dziecko 
przekonuje się, że wybuchy gniewu i agresja w niektórych sytuacjach powodują przykre 
represje ze strony otoczenia, dlatego próbuje tłumić objawy emocji, opanowuje reakcje 
motoryczne, powstrzymuje atak. Ważną rolę odgrywa tu wychowawca – musi wskazać, które 
reakcje należy tłumić, a które ukazywać i w jaki sposób to robić. Nadmierne skrywanie przeżyć 
emocjonalnych prowadzić może, bowiem do zaburzeń w rozwoju dziecka. 
Należy, więc stale pracować nad uczeniem się „słownika uczuć”, wtedy emocje w naturalny 
sposób pojawiają się w zwykłej, codziennej rozmowie. Należy pamiętać o dopasowaniu słów do 
wieku dziecka, nie unikając zupełnie takich, które są zbyt trudne do wymówienia lub ciężko je 
wytłumaczyć. Gdy kiedyś pojawią się znowu, dziecko będzie wiedziało, że już gdzieś je 
usłyszało. Rodzice i wychowawcy powinni dzielić się swoimi uczuciami, myślami i 
doświadczeniami tak pozytywnymi, jak i negatywnymi. Stworzy się w ten sposób atmosferę 
szczerości i otwartości. Dzieci muszą wiedzieć i widzieć, że ich dorośli doświadczają 
wszystkich uczuć, tak samo jak one, że bywają podekscytowani, zawstydzeni, zrzędliwi, 
nierozsądni, źli, zmartwieni i tak dalej. Jeśli będą obserwować, jak  radzimy sobie z tymi 
emocjami, same chętniej zrobią to samo, włącznie z uczuciami, których nie chcą zaakceptować. 
W ten sposób nabiorą także przekonania, że rodzice lub nauczyciele są tylko ludźmi i mogą się 
mylić. 
W miarę rozwoju dziecka zmienia się jego przygotowanie do odbioru konkretnych lekcji emocji 
i zapotrzebowanie na nie. Zorientowani w emocjach rodzice mogą bardzo pomóc swoim 
dzieciom w opanowaniu każdej z podstawowych cech inteligencji emocjonalnej. Uczą, jak mają 
rozpoznawać swoje uczucia, kierować nimi i powściągać je, jak okazywać empatię oraz jak 
radzić sobie z uczuciami rodzącymi się w związkach z innymi osobami.  
Nauki emocjonalne, które otrzymujemy w dzieciństwie, mają głęboki wpływ na nasz 
temperament, albo wzmacniając, albo tłumiąc wrodzone predyspozycje. 

Rodzice i nauczyciele mogą przyczynić się do powstania korzystnych zmian zachowania u 
dzieci poprzez: 

-rozmawianie z dziećmi o emocjach, co pomoże im zrozumieć emocje innych oraz własne; 

- uczenia dzieci radzenia sobie z trudnościami – chronienie dzieci przed stresem jest błędem; 

- pamiętanie, że pomaganie dzieciom w zdobyciu wysokiej samooceny, ma sens jedynie, jeśli 
oparte jest na prawdziwych osiągnięciach dziecka. Ciągłe chwalenie dziecka, bez podstaw, 
może przynieść więcej szkody niż pożytku. 



Dzieci z dobrze rozwiniętą inteligencją emocjonalną radzą sobie w życiu lepiej. Nie jesteśmy w 
stanie uchronić je przed różnymi przeciwnościami, ale rozwinięta inteligencja emocjonalna 
daje gwarancję, że dziecko pokona przeszkody, które spotka na swojej drodze i będzie potrafiło 
cieszyć się z życia. Trudne uczucia są równie potrzebne jak radość, bo ostrzegają nas przed 
niebezpieczeństwem i zwykłymi życiowymi niepowodzeniami. Dopiero, gdy nauczymy się z 
nimi radzić, możemy bez strachu zaangażować się w jakieś działanie. 
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