
 

                                                         AGRESJA   

Agresywne zachowania dzieci, mogą być źródłem wielu kłopotów nie tylko dla 
nich samych, ale także dla rodziców i nauczycieli .Powodem agresji może być 
wiele czynników, ale jest to ogólne , niewyraźne pojęcie.

Małe dziecko w piaskownicy bijące po głowie łopatką swojego rówieśnika – 
agresja, dziecko wyzywające brzydkimi słowami swojego szkolnego kolegę –
agresja, kibice demolujący przedziały w pociągu – agresja. Dlatego też,  jest 
trudno a nawet nie możliwe, aby tyle różnych objawów agresji sprowadzić do 
jednego mianownika.

Bardzo ogólnie można zdefiniować agresję jako zachowanie się ludzi i zwierząt, 
które jest skierowane na wyrządzanie szkody,  lub zniszczenia drugiej żyjącej 
istoty lub rzeczy. W każdym człowieku istnieją wrodzone skłonności do 
agresywnych zachowań, dlatego ważne jest, aby otoczenie dostarczyło 
odpowiednią ilość sytuacji , umożliwiające dzieciom w sposób niewinny 
wyładowanie agresywnych zachowań.

Dziecko z pewnymi skłonnościami do agresji wzrasta w określonym środowisku. 
To od jego otoczenia zależy właśnie, czy skłonności do agresji będą się objawiać 
w sposób maksymalny, czy też dziecko nauczy się panować nad sobą.

W literaturze w związku z agresją wymienia się trzech ważnych nauczycieli : 
rodzic, koledzy, środki masowego przekazu. Jednak największą rolę w 
powstawaniu agresji przypisuje się rodzicom,  to oni przede wszystkim 
powodują u dzieci szereg frustrujących zdarzeń, przez to budzą w dziecku 
agresję, która nie rzadko  kieruje się przeciw im samym .Dlatego ważnym 
zadaniem rodziców jest uczyć dzieci, że nie powinny używać złości aby osiągać 
swoje cele, ale wyładować ją na czymś w sposób niewinny i konstruktywny.

Agresję obserwujemy nie tylko na filmach dla dorosłych, ale także w bajkach dla 
dzieci, problem ten dotyczy ludzi w każdym wieku, nawet dzieci w wieku 
przedszkolnym. Dzieci   agresywne sprawiają dużo trudności zarówno 
nauczycielom jak i rodzicom, są one niezdyscyplinowane, naruszają zasady 



panujące w przedszkolu, negatywnie wpływają na swoich kolegów. Tylko 
prawidłowo funkcjonująca rodzina może dać wyraz pełnej akceptacji dziecka, 
dostrzegając równocześnie ich wady. Tak zwani „toksyczni rodzice” zaszczepiają 
w dzieciach odczucie wiecznego zagrożenia, poczucie znieważania, poniżania

[ ..ważnym elementem w procesie wychowania jest stosowanie wzmocnień w 
konkretnych sytuacjach zachowania się dziecka. Rodzice muszą odpowiednio 
reagować systemem wzmocnień,  nie można wszystkiego zabraniać i tylko 
karać, ani też na wszystko pozwalać i tylko nagradzać..]

Problem agresji dzieci, to również problem przemocy jakiej one doświadczają 
bezpośrednio na sobie, bądź też obserwują w swoim otoczeniu.

Od rodzica w głównej mierze zależy jakim człowiekiem będzie i na kogo 
wyrośnie to małe  bezbronne dziecko, jakie podsuniemy mu wartości, wzory, 
aby umiało nawiązywać relacje z rówieśnikami i dorosłymi.

W całym procesie wychowania najważniejsza jest miłość, która dziecko musi 
odczuć i doznać od rodziców i wychowawców.

 Formy agresji występujące w przedszkolu:

agresja fizyczna – to bezpośrednie zadawanie bólu innym osobą, dziecko bije, 
kopie, gryzie, drapie nie zawsze jest to skierowane na osobę która tą sytuację 
wywołała

agresja werbalna- jest to wyśmiewanie, złośliwe uwagi, przezywanie, skarżenie, 
arogancja.

niewerbalne formy- przedrzeźnianie, robienie min, wysuwanie języka do 
innego dziecka

agresja instrumentalna- przyczyną takiego zachowania jest często nie 
przemyślane zachowanie rodziców. Jeśli rodzic jest zmęczony krzykiem dziecka 
ustępuje kupując wymarzoną zabawkę, lub pani która daje pierwszeństwo w 
zabawie ulubioną zabawką, dziecko wówczas uzna dane działanie za skuteczne.

Ważne jest tu zatem, stanowczość rodziców lub nauczyciela i umiejętność w 
pokierowaniu nastrojami aby nie czyniło krzywdy nikomu



Agresywne zachowania dzieci w przedszkolu to, sygnał dla nauczycieli, aby 
właśnie temu dziecku poświęcić więcej uwagi, udowodnić dziecku ze chcemy 
być partnerami.

Bo agresja dziecka to znak, że to właśnie dziecko ma problem, wymaga od nas 
pomocy, a my wykorzystując wiedzę i umiejętności jesteśmy mu w stanie 
pomóc.
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