
1 
 

Przedszkole nr 184 Poznań 

Co powoduje, że dzieci są, bywają agresywne? 

Aby odpowiedzieć, powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że agresja powstaje nie tylko przez 

naśladowanie, modelowanie zachowania innych (rodziców, kolegów, bohaterów bajek, 

filmów), ale też w wyniku niezaspokojonych potrzeb. Nie chodzi tu oczywiście  

o to by zaspokajać wszystkie potrzeby (zachcianki) dziecka. Są jednak potrzeby, które 

wymagają zaspokojenia bezwzględnie. Jedną z nich jest potrzeba bezpieczeństwa, którą 

można zaspokajać tylko w kontaktach z innymi ludźmi. Dlatego środowisko, w którym żyje 

dziecko powinno być przewidywalne, uporządkowane z jasno określonymi regułami. 

Bezpieczne bywa to, co znamy, na co możemy wpłynąć. Potrzebne jest przy tym okazywanie 

miłości, na którą składa się: troska, zrozumienie, uznanie ważności, wywołujące wiarę  

we własne możliwości, akceptacja dająca poczucie wartości. Drugą potrzebą jest potrzeba 

aktywności, poznawania, samodzielności. Niezaspokojenie powyższych potrzeb jest główną 

przyczyną stosowania przez dzieci różnych zachowań, które mają na celu ich zaspokojenie. 

Niektóre dzieci będą płakać, zamykać się w sobie, podporządkowywać się innym a pozostałe 

będą agresywne. Zachowania agresywne pojawiają się już u małych dzieci i jeżeli zostaną 

nagrodzone, to utrwalają się jako dobry sposób obniżania napięcia i zaspokojenia potrzeby 

(pamiętamy z poprzednich artykułów, że nagradzanie to też poświęcanie uwagi). Natomiast 

karanie niepożądanych zachowań zwiększa zagrożenie, podnosi napięcie emocjonalne  

i w rezultacie utrwala zachowania agresywne. Ignorowanie zachowań agresywnych, przy 

możliwie pełnym zaspokojeniu potrzeb dziecka i jednocześnie nagradzanie zachowań 

pożądanych stanowi drogę lepszą, bardziej skuteczną (cyt. J. Grochulska Reedukacja dzieci 

agresywnych). W miarę jak dzieci rosną poszerzają krąg swoich znajomości i wchodzą  

w nowe sytuacje. Mogą być one źródłem niepokoju i zachowań agresywnych. Dzieci nie 

potrafią zaspokajać swoich potrzeb z jednoczesnym uznawaniem cudzych potrzeb. Pragną 

kontaktów, lecz nie potrafią zgodnie współdziałać. Dobrze więc, jeśli trudnej sztuki 

nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich dziecko uczy się drogą prób  

i sukcesów. Metody prób i błędów potęgują tylko konflikty i zachowania agresywne. Sukcesy 

uczą społecznie akceptowanych sposobów zachowania się. Stwarzajmy więc dzieciom jak 

najwięcej okazji do osiągania sukcesów w kontaktach z ludźmi. Organizujmy spotkania  

z tymi, którzy lubią i potrafią rozmawiać z dziećmi. Proponujmy współpracę w zajęciach 

domowych, chwaląc za każde zadanie, dziękując za pomoc. Stwarzajmy okazję do różnego 

rodzaju wyrażania życzliwości, zainteresowania cudzymi problemami, wyrażania 

zrozumienia, wdzięczności, uznania i podziwu dla cudzej sprawności, pocieszania, dodawania 
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otuchy potrzebującym jej, przyznawania się do winy. W zabawie lub przy czytaniu bajki 

można podejmować próby wyjaśniania złych zachowań, wskazywać na podobieństwo 

przeżyć i uczuć, szukać wyjść z trudnych sytuacji. Pozwólmy dzieciom przeżywać i uczmy  

je wyrażać uczucia. Sami bądźmy przykładem prospołecznych zachowań i asertywnych 

sposobów rozwiązywania konfliktów. Jeżeli chcemy, aby pozytywne zachowanie utrwaliło 

się, nagradzajmy je okazując aprobatę, zadowolenie oraz stosując pochwały. 

Ewa Witkoś 


