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DETI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V MATERSKEJ ŠKOLE 

Children with problem behavior in kindergarten - symptoms and eliminating  
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1
, Mária PODHÁJECKÁ

2
 

Abstrakt  

V poslednom období v materských školách čoraz častejšie pozorujeme u detí problémové správanie, 

ktoré sa najčastejšie prejavuje hnevom, zlosťou, frustráciou, agresivitou, odmietaním vykonania 

úloh, apatiou, izoláciou. Tieto deti sťaţujú edukačný proces učiteľom, narúšajú edukačné aktivity 

a hlavne realizáciu hry iným deťom. Ťaţkosti v poskytovaní odbornej pomoci deťom s problémovým 

správaním vyplývajú predovšetkým z chýbajúcich vedomostí učiteľov a rodičov o podstate týchto 

problémov, ako aj z nedostatočných profesionálnych kompetencií pri poskytovaní tejto pomoci. 

Nedostatok teoreticko-metodickej literatúry v Poľsku a na Slovensku v minulosti aj v súčasnosti a 

nedostatok praktických príkladov, metodických riešení prispieva k zanedbávaniu sociálneho a 

emocionálneho rozvoja detí v predškolskom období. Vyţaduje sa doplniť a dopracovať teoretické 

základy a praktické riešenia, ktoré budú nápomocné pri eliminovaní problémového správania detí 

predškolského veku. 

 

Kľúčové slová  
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Abstract  

Preschool children with problem behavior often react with anger, frustration, aggression or refusal 

to execute commands, apathy, isolation, and fixation. Those children disorganize the 

implementation of the educational process; hinder the educational activity, mainly other children's 

play. Difficulties in helping children with problem behavior are mainly due to the lack of sufficient 

teachers’ and parents’ knowledge about the nature of these problems, as well as professional skills 

for providing such assistance. Still existing in Poland and Slovakia lack of theoretical and 

methodological literature and practical examples of methodological solutions in this area 

contributes to the neglect in the area of supporting children’s social and emotional development. 
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There is a need to complete and fine-tune the theoretical basis and practical solutions useful for 

eliminating preschool children’s problem behavior. 

 

Keywords 

Problem behavior. Kindergarten. Eliminating problem behavior. 

 

TEORETYCZNE PODSTAWY BADAŃ 

Wstęp 

Celem autorek artykułu jest przeanalizowanie teoretycznych pojęć i rozróżnień 

problemowych zachowań dzieci w przedszkolach, a także pedagogicznych i prawnych możliwości 

ich eliminowania w warunkach tych instytucji w Polsce i na Słowacji oraz  przedstawienie 

wyników badań własnych w tym zakresie. Autorki wyrażają nadzieję, że realizowane przez nie 

badania empiryczne mogą wzbogacić wiedzę pedagogiczną o rodzajach zachowań problemowych 

przejawianych przez dzieci w przedszkolach oraz trudnościach, jakie zachowania te sprawiają 

samym dzieciom, innym dzieciom i nauczycielom.  

I. Obuchowska uważa, że „To, czy nauczyciel określi zachowanie ucznia jako problemowe, 

zależy w dużej mierze od jego wrażliwości wychowawczej oraz tolerancji wobec określonych form 

zachowania. Wrażliwość wychowawcza nauczyciela polega zarówno na dostrzeżeniu konkretnego 

zachowania w konkretnej sytuacji, na umiejętności przyporządkowania tego zachowania 

określonej klasie zachowań, jak i rozumieniu jego uwarunkowań” (Obuchowska, 2004). Mimo, że 

autorka odnosi się do uczniów w szkole, to stwierdzenia te dotyczą także nauczycieli pracujących z 

dziećmi w przedszkolu. Zauważa, że wrażliwość nauczycielska kształtuje się pod wpływem 

doświadczeń życiowych, ale dojrzała osoba może ją świadomie rozwijać (Obuchowska, 2004) w 

procesie doskonalenia swoich kompetencji pedagogicznych. Ważna jest przede wszystkim 

umiejętność diagnozowania problemowego zachowania, co według A. Kołakowskiego i A. Pisuli 

jest dobrym wstępem do zrozumienia, na czym polega problem. Ponadto ważne jest także, aby 

nauczyciele pracujący z małymi dziećmi, analizując problemowe zachowanie dziecka potrafili 

określić co się wydarzyło przed zachowaniem, w trakcie zachowania i jego następstwa. Powinni 

także zaobserwować: ile razy w ciągu dnia zachowanie to się pojawia, od czego ono zależy, czy 

jego częstotliwość się zmienia, czy zawsze tak samo mocno się objawia (Kołakowski, Pisula, 

2012). Można zatem stwierdzić, że praca z dziećmi z problemowymi zachowaniami wymaga od 

nauczycieli przedszkolnych zarówno wiedzy o zachowaniach tego typu, jak i umiejętności ich 

identyfikowania oraz poddawania korekcji.  
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Punktem wyjścia do badań i analiz autorek artykułu jest rozumienie problemowych 

zachowań, jako obserwowalnych zachowań które w warunkach przedszkola utrudniają 

nauczycielom realizację procesu edukacyjnego, a przede wszystkim dezorganizują zajęcia i 

zabawy innym dzieciom. Stwierdzić należy, że problemowe zachowania (problemy zachowania) 

dzieci w wieku przedszkolnym są przedmiotem badań naukowych psychologów i pedagogów w 

wielu krajach świata, co znajduje potwierdzenie w licznych publikacjach przede wszystkim w 

czasopismach anglojęzycznych i książkach. Analiza tejże literatury pozwala na dokonanie 

przeglądu ich definicji i rodzajów. 

 

Problemowe zachowania dzieci – definicje i klasyfikacje 

Analizę pojęcia „problemowe zachowania‖ rozpocząć należy od określenia czym jest 

zachowanie. W znaczeniu wąskim zachowanie to każda aktywność, którą przejawia organizm 

(Skinner, Vaughan, 2004). Okoń pojęcie to definiuje jako ogół złożonych i celowych reakcji, 

występujących pod wpływem bodźców otoczenia lub czynników wewnętrznych organizmu. Polega 

ono na przystosowaniu się organizmów do własnych potrzeb osobnika (Okoń, 2007). Czarnecki 

uważa, że zachowanie jednostki jest następstwem rozwoju i zmienia się w zależności od: wieku 

życia, poziomu inteligencji, środowiska rodzinnego, typu temperamentu, nabywania doświadczeń 

społecznych, wiedzy i umiejętności, zasad moralnych i cenionych wartości (Czarnecki, 2007). Jako 

reakcja organizmu na podniety zewnętrzne lub wewnętrzne może mieć charakter odruchowy, 

nieświadomy lub też świadomy, intencjonalny, sensowny i racjonalny (Szewczuk, 1998). Ma także 

„określone miejsce, czas, przestrzeń, odnosi się do konkretnej sytuacji i do określonych ludzi”. Nie 

jest stanem, ani cechą człowieka, ale konkretną czynnością (Kołakowski, Pisula, 2012). Według 

Pecyny zachowanie spełnia u człowieka dwie funkcje: służy zaspokojeniu jego potrzeb osobistych, 

a także jest rozwiązywaniem zadań stawianych człowiekowi przez sytuacje życiowe i określonych 

wymaganiami charakterystycznymi dla kultury danego środowiska społecznego (Pecyna, 1998).  

Zdaniem Obuchowskiej „określenie problemowe zachowania ujmuje zachowanie ucznia 

jako problem, do którego należy się ustosunkować i podjąć próbę jego rozwiązania” 

(Obuchowska, 2004). Autorka ta zauważa, że istnieje różnorodność zachowań tego typu, gdyż 

jedne sprawiają trudności nauczycielom, inne  uczniom w klasie, a jeszcze inne samemu dziecku, 

które zachowania te przejawia. Dokonując podziału zachowań problemowych wskazała na 

zachowania: dotyczące samego dziecka, tj. jego funkcji somatycznych i psychicznych: związane z 

pracą szkolną ucznia i jego osiągnięciami; dotyczące kontaktów międzyludzkich, z wyróżnieniem 

zachowań odnoszących się do konkretnych członków grupy uczniowskiej, do norm 

obowiązujących w grupie oraz do nauczycieli, wpływające zakłócająco na przebieg lekcji 
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(Obuchowska, 2004). Wyodrębniła u uczniów, choć występują one także u dzieci w przedszkolu, 

następujące zachowania problemowe, w których uwarunkowaniu czynniki społeczne (kontakty 

międzyludzkie) pełnią istotną rolę: zachowania lękowe, bierne i nerwowe (zachowania w 

większym stopniu uwarunkowane osobowością), agresywne, negatywistyczne, autodestrukcyjne 

oraz seksualne (zachowania w większym stopniu uwarunkowane sytuacyjnie, oprócz seksualnych, 

które można umiejscowić na pograniczu uwarunkowanych osobowością i sytuacją), (Obuchowska, 

2004). Warto w tym miejscu dodać, że w ocenianiu zachowań małych dzieci wskaźniki zachowań 

problemowych są ewidentne, jednak często znacząco różne niż w wieku szkolnym. 

Definicję zawierającą kryteria zachowań problemowych podają Kołakowski i Pisula, którzy 

twierdzą, że „Zachowanie traktujemy jako problemowe, jeśli jego natężenie, częstotliwość, czas 

utrzymywania się i następstwa znacząco odbiegają od typowych zachowań w danym wieku. 

Zachowanie to nie zmienia się w czasie, a jeśli już, to nasila się, a nie znika” (Kołakowski, Pisula, 

2012). Autorzy proponując pomiar czasu i nasilenia zachowania stwierdzają, że poprzez nasilenie 

rozumieć można jego częstotliwość, długość i jak bardzo jest to zachowanie dotkliwe zarówno dla 

dziecka, jak i jego otoczenia (Kołakowski, Pisula, 2012).  

Bloomquist, amarykański psycholog, pojęcie „problemowe zachowania‖ rozumie, jako 

„obserwowalne zachowania przejawiane przez dziecko, które dezorganizują środowisko i często 

mają negatywny wpływ na innych‖ (Bloomquist, 2011). Zaobserwowane już w przedszkolu 

symptomy zachowań tego typu należy poddać działaniom korekcyjnym tak, aby nie nasilały się 

one wraz z wiekiem. Autor ten do problemowych zachowań zalicza między innymi: 

nadpobudliwość, dyskutowanie z dorosłymi, ucieczki z domu, bójki, kradzieże, wandalizm i 

łamanie zasad (Bloomquist, 2011). Rescorla a kol. (2011), prowadząc międzynarodowe 

porównanie problemów zachowania i emocjonalnych u dzieci przedszkolnych z wykorzystaniem 

raportów rodziców z 24 krajów, zidentyfikowali w swoich badaniach następujące przejawy 

problemów zachowania i emocjonalnych u dzieci przedszkolnych: nie potrafią czekać, ich żądania 

muszą być spełnione natychmiast, wymagają bardzo wiele uwagi, szybko „przerzucają się” z 

jednej czynności na drugą, nie chcą spać sami, łatwo popadają w zazdrość, bardzo łatwo ich zranić 

(są nadwrażliwe), są nieposłuszne, nie potrafią usiedzieć spokojnie (nie potrafią odpoczywać), 

wszystko je interesuje (Rescorla, a kol. 2011).  

Al-Sahel, kuwejcki badacz uważa, że problemy zachowania dzieci to jakiekolwiek 

zachowania, które powodują, że ludzie (inne dzieci, rodzice, nauczyciele) czują się poirytowani, 

źli, zmartwieni. Problemy zachowania powodują złość wobec innych, przeszkadzają innym, 

utrzymują się oraz powtarzają w czasie, sytuacjach, kontekstach (Al-Sahel, 2006). Zastosowana w 

badaniach tego autora Lista Problemów Dzieci w Przedszkolu pozwoliła na rozpoznanie u dziecka 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Rescorla%2C%20Leslie%20A%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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agresji: zabiera rzeczy innym bez pozwolenia, przeklina na innych, używa złych słów w 

odniesieniu do innych, straszy innych, podburza innych, niszczy zabawki, zwyczajowo walczy/ ma 

instynkt walki; płaczliwości: zwykle płacze lub płacze z każdego powodu; nadmiernej ruchliwości: 

zwykle przyciąga uwagę, ma przejawy nadmiernej ruchliwości, ma problemy z kontrolą swojego 

zachowania; uporu: uparty, naciska na uzyskanie tego, czego chce, opiera się poleceniom 

nauczyciela (Al-Sahel, 2006). 

Problemowe zachowania dzieci są także definiowane jako jakiekolwiek zakłócenia w 

obszarze emocji, zachowania, rozwoju, relacji lub zaburzenia (nasilone i długotrwałe problemy lub 

współwystępowanie więcej niż jednego problemu) poważne na tyle, by wymagały specjalistycznej 

pomocy. Można do nich zaliczyć zachowania: uciążliwe, agresywne, buntownicze, gwałtowne 

(http:/www.parlament.uk/post/home.htm).  

Z przedstawionej analizy wynika, że opracowane przez badaczy definicje i rozróżnienia 

dotyczące problemowych zachowań dzieci w przedszkolnych często pozostają ze sobą zbieżne, 

mimo iż terminologia używana w odniesieniu do nich jest różna, co jest charakterystyczne dla 

nauk społecznych.  

W dalszej części artykułu autorki koncentrują swoje rozważania na analizie 

pedagogicznych i prawnych możliwości zapobiegania zachowaniom tego typu w polskich i 

słowackich przedszkolach. 

 

Problemowe zachowania dzieci w przedszkolu – pedagogiczne prawne i możliwości zapobiegania 

Gruszczyk-Kolczyńska zwraca uwagę na niepokojąco nasilające się różnice indywidualne 

w zakresie kompetencji społecznych i emocjonalnych młodszych i starszych przedszkolaków 

(Gruszczyk-Kolczyńska, Zielińska, 2010). W związku z tym w ostatnich latach w przedszkolach 

coraz częściej obserwujemy u dzieci  problemowe zachowania, które przejawiają się przeważnie 

gniewem, złością, frustracją, agresją lub odmową wykonywania poleceń, apatią, izolacją, fiksacją. 

M. Podhájecká na podstawie obserwacji zachowań dzieci w przedszkolach stwierdza, że 

zachowania tego typu można nazwać problemowymi, gdyż w warunkach tej instytucji utrudniają 

one nauczycielom realizację procesu edukacyjnego, a przede wszystkim dezorganizują zajęcia i 

zabawy innym dzieciom (Grant KEGA, 024 PU-4/ 2013, Uniwersytet Preszowski, Pedagogická 

fakulta, 2013).  

Analizując polską i słowacką literaturę pedagogiczną dotyczącą tego zagadnienia dostrzec 

można, że istnieje niedobór teoretycznych i praktycznych opracowań w tym zakresie. Na uwagę 

zasługuje także fakt, iż terminologia dotycząca zachowań tego typu jest różnorodna. Do terminów 

synonimicznie używanych zaliczyć można: problemy zachowania, trudne zachowania, niepokojące 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

269 

 

zachowania, problemowe zachowania, eksternalizacyjne i internalizacyjne problemowe 

zachowania, niepożądane zachowania. Warto także zauważyć, że niedobór teoretyczno-

metodologicznej literatury oraz przykładów praktycznych rozwiązań metodycznych w tym 

zakresie może się przyczyniać do zaniedbań w obszarze wspomagania rozwoju społecznego i 

emocjonalnego dzieci we wszystkich krajach świata, w tym także w Polsce i na Słowacji.  

Trudności w udzielaniu wieloaspektowej pomocy dzieciom z problemowymi zachowaniami 

doświadczane przez nauczycieli związane są przede wszystkim z niedoborem ich profesjonalnych 

kompetencji w zakresie diagnozowania tychże zachowań oraz metod przeciwdziałania ich 

występowaniu. Istnieje zatem potrzeba uzupełnienia i dopracowywania teoretycznych podstaw 

oraz praktycznych rozwiązań przydatnych do rozpoznawania i eliminowania problemowych 

zachowań u dzieci w placówkach przedszkolnych, gdyż jak twierdzi  K. Ostaszewski „wyniki 

badań empirycznych pokazują, że „korzenie” wielu zachowań problemowych demonstrowanych 

przez nastolatków tkwią w okresie wczesnego dzieciństwa i są najczęściej związane z 

nieprawidłowym postępowaniem rodziców (i nauczycieli) wobec dzieci w wieku przedszkolnym lub 

wczesnoszkolnym, które przejawiają różne trudności, np. deficyty uwagi (nadpobudliwość 

ruchową), niepowodzenia w nauce czytania i pisania, agresję w kontaktach z rówieśnikami, 

wczesnodziecięce zaburzenia zachowania itd.” (Ostaszewski, 2005).  

W słowackiej i polskiej literaturze przedmiotu, a także prawie oświatowym można znaleźć 

podstawy teoretyczne (Mertin, 1995; Sagi, 1995; Zelinková, 2001; Kováčová, 2010; Podhájecká, 

Guziová, 2008), mogące stać się punktem wyjścia do budowania systemu wspierania w rozwoju 

dzieci z problemowymi zachowaniami. Taką możliwość daje w Słowacji Państwowy program 

edukacyjny ISCED 0 – edukacja przedszkolna (2008, www.minedu.sk), w którym zgodnie z 

opisanymi celami i założeniami wszystkie uczęszczające do przedszkola dzieci, w tym dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają równe prawa do wychowania i kształcenia w jednej 

grupie przedszkolnej (Zákon č. 245/2008 Z. z. zo dňa 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní 

(ńkolský zákon),). Jednakże w praktyce nauczyciele pracujący w placówkach wychowania 

przedszkolnego nie opracowują dla tych dzieci indywidualnych programów edukacyjnych 

wspierających rozwój ich kompetencji emocjonalno-społecznych, ważnych w eliminowaniu 

omawianych zachowań.  

W polskiej podstawie programowej z dnia 27. 08. 2012 r. (Dz. U. 2012. 977) także istnieje 

zapis, iż placówki przedszkolne w ramach swoich funkcji opiekuńczych, wychowawczych i 

dydaktycznych „Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach 

bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych” (Dz. U. 2012. 977). 

Polscy nauczyciele, zgodnie z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej mają obowiązek 
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prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznych, ukierunkowanych na poznanie 

możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez 

dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną). Diagnoza przedszkolna jest pomocna 

nauczycielom przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju 

dziecka, a także rodzicom w poznaniu i wspomaganiu gotowości szkolnej ich dziecka (Dz. U. 

2012. 977). Analizując literaturę naukową oraz metodyczną z tego zakresu, trudno jest jednak 

znaleźć opracowania dotyczące pracy z dziećmi z problemowymi zachowaniami w przedszkolu.  

Taka sytuacja skłania do podejmowania badań ukierunkowanych na wczesne rozpoznanie 

problemowych zachowań u dzieci, co stać się może punktem wyjścia do pedagogicznego 

projektowania działań zapobiegawczych w tym zakresie. W procesie udzielania pomocy dzieciom 

z problemowymi zachowaniami najważniejszym ogniwem jest kompetentny nauczyciel. Kolejna 

część artykułu poświęcona jest opisowi procesu rozpoznania dwóch najważniejszych, zdaniem 

autorek zjawisk, którymi są obserwowane przez nauczycieli problemowe zachowania dzieci 

i trudności, jakie im sprawiają zachowania tego typu. 

 

PROBLEMY BADAWCZE: 

Problematyka badawcza została sformułowana w dwóch pytaniach: 

1. Jakie problemowe zachowania dzieci zaobserwowali nauczyciele w przedszkolu? 

2. Które z problemowych zachowań dzieci sprawiały nauczycielom w przedszkolu najwięcej 

trudności?  

Od 2012 r. autorki prowadzą pilotażowe badania opinii studentów Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu i Uniwersytetu w Preszowie na temat obserwowanych przez 

nich problemowych zachowań dzieci i trudności, jakich doświadczają w radzeniu sobie z nimi. Na 

tym etapie badań zostały podsumowane i zinterpretowane oraz przedstawione wyniki rozpoznania 

opinii studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w tym zakresie 

(Podhájecká, Socha, 2012). Obecnie trwają prace nad opisem wyników badań prowadzonych 

wśród 119 studentów Uniwersytetu w Preszowie. Kolejnym krokiem w podjętych badaniach 

będzie dokonanie analizy porównawczej danych z tych badań. 

 

METODY BADAŃ  

Metodą organizującą tok postępowania w badaniach jest sondaż diagnostyczny, który 

pozwolił na ujawnienie zjawisk o znaczeniu istotnym dla wychowania (Pilch, Bauman, 2010), 

jakim są problemowe zachowania dzieci w przedszkolu oraz trudności, jakie zachowania te 
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sprawiają nauczycielom. Badani nauczyciele zostali poinformowani, że zachowanie traktujemy 

jako problemowe, jeśli jego natężenie, częstotliwość, czas utrzymywania się i następstwa znacząco 

odbiegają od typowych zachowań w danym wieku (Kołakowski, Pisula, 2012) i stanowią istotne 

właściwości dziecka. Należało je zatem odróżnić od zachowań wynikających z wieku i rozwoju. W 

badaniach zastosowano technikę ankiety, zawierającą pytania zbieżne w treści z problemami 

badawczymi.  

 

Próba badawcza  

Badaniami objęto 31 nauczycieli, pracujących z dziećmi od 4 do 6 roku życia w 7 

przedszkolach zlokalizowanych w mieście Nowy Sącz.  

Autorki obecnie prowadzą badania z udziałem takiej samej liczby nauczycieli (31), 

pracujących w przedszkolach w Preszowie z dziećmi w tym samym przedziale wiekowym. Dane z 

badań posłużą do analizy porównawczej i formułowania wniosków pedagogicznych dotyczących 

zjawisk, jakimi są problemowe zachowania dzieci i trudności nauczycieli w radzeniu sobie z nimi.  

 

WYNIKI BADAŃ PILOTAŻOWYCH  

Zebrany materiał badawczy pozwolił na określenie, jakie problemowe zachowania u dzieci 

zaobserwowali nauczyciele w przedszkolach. Przy opracowaniu wyników badań wykorzystano 

wybrane kategorie problemowych zachowań dzieci wyróżnione przez Rescorla, a kol. (Rescorla, 

a kol. 2007). 

Odpowiedzi nauczycieli dały się pogrupować w 25 kategorii zachowań, a następnie 

wyliczona została liczba (częstotliwość) odpowiedzi dla każdej z kategorii oraz % z liczby 

wszystkich udzielonych odpowiedzi. Wyniki badań przedstawione zostały w Tabeli 1. 

 

Tabela 1 Problemowe zachowania dzieci zaobserwowane przez nauczycieli w przedszkolach 

według kategorii i liczby (%) obserwacji 

Lp. Kategorie problemowych zachowań dzieci Liczba 

N´31 

odpowiedzi 

%  

odpowiedzi  

1. Nadruchliwość 25 11,21 

2. Przeszkadzanie innym dzieciom w zabawie 17 7,62 

3. Niechęć do podporządkowania się zasadom, regułom 17 7,62 

4. Trudności w skupianiu uwagi 15 6,73 

5. Płaczliwość 15 6,73 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Rescorla%2C%20Leslie%20A%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Rescorla%2C%20Leslie%20A%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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6. Odmowa wykonywania poleceń 12 5,38 

7. Nieśmiałość 12 5,38 

8. Agresywność 11 4,93 

9. Obrażanie się 11 4,93 

10. Nieposłuszeństwo 9 4,04 

11. Brak umiejętności czekania - żądania dziecka muszą być 

spełnione natychmiast 

9 4,04 

12. Szybkie „przerzucanie się‖ z jednej czynności na drugą 9 4,04 

13. Niechęć do brania udziału w zabawach 8 3,59 

14. Nadwrażliwość (bardzo łatwo ich zranić)  8 3,59 

15. Izolowanie się od grupy 7 3,14 

16. Wymuszanie dużej uwagi  7 3,14 

17. Lękliwość 6 2,69 

18. Kłamstwa 6 2,69 

19 Używanie wulgaryzmów 5 2,24 

20. Nie potrafią odpoczywać  5 2,24 

21. Łatwe popadanie w zazdrość 3 1,34 

22. Hałaśliwość 3 1,34 

23. Wszystko je nadmiernie interesuje 1 0,45 

24. Upartość 1 0,45 

25. Lęk przed jedzeniem 1 0,45 

Razem:  223 100 

 

Nauczyciele zaobserwowali w przedszkolach łącznie 223 problemowe zachowania dzieci 

uporządkować w 25 kategorii. Najczęściej obserwowali oni u dzieci nadruchliwość – 25 razy 

(powyżej 11%). Nieco mniej – 17 odpowiedzi (powyżej 7%) dotyczyło  zachowań polegających na 

przeszkadzaniu innym dzieciom w zabawie, co może niekorzystnie wpływać na ich edukację i 

rozwój, gdyż zabawa jest podstawową formą aktywności dzieci w tym wieku, a zarazem 

warunkiem ich rozwoju. Badani nauczyciele także 17 razy obserwowali u dzieci niechęć do 

podporządkowania się zasadom, regułom. Z analizy danych z badań wynika, że po 15 (prawie 7%) 

zaobserwowanych problemowych zachowań dzieci dotyczyło trudności w skupianiu przez nie 

uwagi i płaczliwości. Odmowa wykonywania poleceń i nieśmiałość była obserwowana przez 

badanych po 12 razy, co stanowiło nieco powyżej 5 % wszystkich odpowiedzi. Prawie 5% 
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wszystkich odpowiedzi dotyczyło zachowań agresywnych, których występowanie u dziecka może 

świadczyć o jego niskiej umiejętności ich regulacji. Tyle samo obserwacji dotyczyło obrażania się 

dzieci – 11 odpowiedzi (prawie 5%). Po 9 odpowiedzi wskazywało na brak umiejętności czekania, 

gdzie żądania dziecka muszą być spełnione natychmiast, a także nieposłuszeństwa oraz „szybkiego 

przerzucania się‖ dziecka z jednej czynności na drugą. Kolejnymi problemowymi zachowaniami 

według częstotliwości obserwacji nauczycieli były: niechęć do brania udziału w zabawach i 

nadwrażliwość, izolowanie się od grupy oraz wymuszanie dużej uwagi  (powyżej 4%). Powyżej 

2% odpowiedzi badanych dotyczyło lękliwości, kłamstwa, używania wulgaryzmów i braku 

umiejętności odpoczywania. Powyżej 2% wszystkich odpowiedzi wskazywało na obserwację u 

dzieci: braku umiejętności odpoczywania, łatwego popadania w zazdrość i hałaśliwości. 

Najrzadziej obserwowano u dzieci nadmierne interesowanie się wszystkim, upartość i lęk przed 

jedzeniem (poniżej 0,5 %). 

Analiza materiału uzyskanego z badań pozwoliła także na określenie, które z 

zaobserwowanych przez badanych nauczycieli problemowych zachowań dzieci sprawiały im 

najwięcej trudności. Wyniki analizy danych badawczych w odpowiedzi na pytanie drugie ankiety 

zostały przedstawione w Tabeli 2 w ujęciu liczbowym i procentowym dla każdej z kategorii 

problemowych zachowań.  

 

Tabela 2 Problemowe zachowania dzieci według trudności, jakie  sprawiały nauczycielom (N=31) 

Lp. Problemowe zachowania dzieci według trudności, 

jakie  sprawiały nauczycielom 

Liczba 

odpowiedzi 

% 

odpowiedzi 

1. Nadruchliwość 17 16,5 

2. Agresywność 13 12,62 

3. Niechęć do podporządkowania się ustalonym zasadom, 

regułom 

10 9,71 

4. Brak umiejętności czekania, ich żądania muszą być 

spełnione natychmiast 

8 7,77 

5. Trudności w skupianiu uwagi 8 7,77 

6. Nieposłuszeństwo 7 6,8 

7. Przeszkadzanie innym dzieciom w zabawie 7 6,8 

8. Odmowa wykonywania poleceń 6 5,82 

9. Nieśmiałość 4 3,89 

10. Obrażanie się 4 3,89 
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11. Niechęć do brania udziału w zabawach 3 2,91 

12. Kłamstwa 3 2,91 

13. Wymuszanie dużej uwagi 3 2,91 

14. Łatwe popadanie w zazdrość 3 2,91 

15. Używanie wulgaryzmów 2 1,94 

16. Szybkie „przerzucanie się‖ z jednej czynności na drugą 2 1,94 

17. Izolowanie się od grupy 2 1,94 

18. Ignorowanie dorosłych, nie reagowanie na obecność i 

komunikaty dorosłych 

1 0,97 

Razem:  103 100 

 

Badanym nauczycielom trudności sprawiały łącznie 103 problemowe zachowania dzieci, 

pogrupowane w 18 kategorii. Nadruchliwość dzieci była najczęściej wymienianą trudnością – 17 

razy, co stanowi powyżej 16% wszystkich odpowiedzi. Warto zauważyć, że mimo iż sposoby 

postępowania z dziećmi z zachowaniami tego typu są dość dobrze opisane w literaturze 

przedmiotu i stanowią stały element w programach kształcenia nauczycieli, to jednak dość duża ich 

grupa doświadcza trudności w radzeniu sobie z nimi. Wśród udzielonych odpowiedzi powyżej 

12% dotyczyło agresywności, której występowanie w przedszkolu potwierdza Haug-Schnabel 

(Haug-Schnabel, 2001). Odpowiedzi badanych nauczycieli wskazują, że trudności sprawiają im 

także: niechęć dzieci do podporządkowywania się ustalonym zasadom, regułom, brak umiejętności 

czekania – żądania dzieci muszą być spełnione natychmiast, a także trudności w skupianiu uwagi 

(prawie 8%). Niespełna 7% badanych trudności sprawiają: nieposłuszeństwo dzieci i 

przeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, a prawie 6% odmowa wykonywania poleceń. 

Nieśmiałość dzieci i obrażanie się sprawia trudności prawie 4% badanych. 3% badanych sprawiają 

trudności następujące zachowania: niechęć do brania udziału w zabawach, kłamstwa, wymuszanie 

dużej uwagi i łatwe popadanie w zazdrość. Najmniej trudności (niespełna 2%), używanie 

wulgaryzmów, szybkie „przerzucanie się‖ z jednej czynności na drugą i izolowanie się od grupy 

oraz ignorowanie dorosłych, nie reagowanie na obecność i komunikaty dorosłych 

 

DYSKUSJA 

Występowanie zachowań tego typu u dzieci w wieku przedszkolnym powinno być zawsze 

przedmiotem szczególnej troski ze strony osób zajmujących się dzieckiem, w tym rodziców i 

nauczycieli przedszkoli. Ich zadaniem jest ich rozpoznawanie oraz prowadzenie działań 

ukierunkowanych na zapobieganie im i korekcję. Nauczyciele w procesie udzielania pomocy i 
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wsparcia dzieciom z problemowymi zachowaniami powinni być świadomi istoty tych zachowań, a 

także możliwości profesjonalnego radzenia sobie z nimi. Wczesne rozpoznanie i podjęte działania 

zapobiegawcze mogą się przyczynić do eliminowania ich skutków w dalszym życiu. Ostaszewski a 

kol. (2009) na podstawie swoich badań stwierdzają, że często stają się one „predyktorem wielu 

późniejszych problemów, w tym aktów przemocy, wykroczeń i przestępstw popełnianych przez 

nieletnich, problemów związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych” (Ostaszewski a 

kol., 2009). Uważają oni ponadto, że agresywne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym 

„czynią dzieci bardziej podatnymi na odrzucenie przez dobrze przystosowanych rówieśników, co z 

kolei zwiększa poziom frustracji i otwiera im drogę do wiązania się z grupami nieprzystosowanych 

społecznie rówieśników” (Ostaszewski a kol., 2009).  

Uzyskane w badaniach dane skłaniają do sformułowania następujących wniosków: 

 problemowe zachowania dzieci są zjawiskiem powszechnie obserwowanym w 

przedszkolach (zaobserwowano łącznie 223 problemowe zachowania dzieci dających się 

pogrupować w 25 kategorii); 

 problemy zachowania zaobserwowane przez nauczycieli można podzielić na takie, które 

sprawiały trudności nauczycielom (np. niechęć do podporządkowywania się zasadom, 

regułom, odmowa wykonywania poleceń), innym dzieciom (np. przeszkadzanie innym 

dzieciom w zabawie, niechęć do brania udziału w zabawie) oraz samemu dziecku 

przejawiającemu zachowanie tego typu (np. lękliwość, nieśmiałość, płaczliwość, lęk przed 

jedzeniem), a także wszystkim uczestnikom edukacji w przedszkolu (np. nadruchliwość, 

agresywność); 

 najczęściej obserwowanym przez badanych nauczycieli u dzieci problemowym 

zachowaniem była nadruchliwość (powyżej 11% wszystkich odpowiedzi); 

 nauczyciele zdefiniowali swoje trudności związane z problemowymi zachowaniami dzieci, 

wskazując 103 trudności, co potwierdza ich umiejętności autorefleksji, która uznaje się za 

jedną z najważniejszych w pracy pedagogicznej; 

 zachowaniem sprawiającym nauczycielom największą trudność były: nadruchliwość 

(ponad 16% odpowiedzi) i agresywność (ponad 13% odpowiedzi). 

 

Autorki zauważają, że zjawisko problemowych zachowań dzieci w przedszkolach wymaga 

dalszych pogłębionych badań ze względu na potrzebę dociekania w jakich sytuacjach i kontekstach 

one występują, jakie są ich przyczyny, natężenie, czas utrzymywania się i następstwa. Szerszych 

badań wymaga także rozpoznanie trudności i potrzeb nauczycieli w profesjonalnym radzeniu sobie 

z problemowymi zachowaniami dzieci w przedszkolu.  
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ZAKOŃCZENIE 

Przedstawione analizy pojęć oraz przegląd rodzajów problemowych zachowań dzieci, a 

także badania empiryczne w tym zakresie są kolejnym etapem pracy autorek nad rozpoznawaniem 

tego zjawiska u dzieci w warunkach placówek przedszkolnych w Polsce i na Słowacji. Badania 

pilotażowe prowadzone w Polsce wskazują, że nauczyciele i studenci obserwują u dzieci wiele 

zachowań tego typu. Z tych badań wynika także, że doświadczają oni trudności w radzeniu sobie z 

problemowymi zachowaniami dzieci, zwłaszcza nadruchliwością, przeszkadzaniem innym 

dzieciom w zabawach, płaczliwością, agresją i niechęcią do podporządkowywania się ustalonym 

zasadom, regułom. W 2013 roku ramach prowadzonych badań autorki zamierzają: 

 zakończyć, opisać i przedstawić badania pilotażowe opinii słowackich studentów, 

 zakończyć, opisać i przedstawić badania opinii słowackich nauczycieli, 

 porównać, opisać i przedstawić wyniki badań opinii słowackich i polskich 

studentów z wynikami badań opinii polskich i słowackich nauczycieli. 

Można zatem mieć nadzieję, że badania autorek artykułu stanowić będą dobry wstęp do 

budowania koncepcji pomocy tym dzieciom w polskich i słowackich placówkach przedszkolnych. 
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