
            ZACHOWANIA  AGRESYWNE  DZIECI  W  WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

         Słysząc słowo „agresja“ myślimy najpierw przede wszystkim o aktach z rękoczynami, 

począwszy od brutalnej przestępczej przemocy, aż po dziecięce „style walki“ takie jak bicie, 

kopanie, gryzienie czy drapanie. Poza tym również słowne ataki odbieramy zwykle jako 

agresywne. Ponieważ wszystkie te ataki połączone są ze złością lub wściekłością, łatwo można 

przeoczyć fakt, że agresywne zachowania wynikają nie tylko z impulsywnych uczuć. Wielokrotnie 

są one powiązane również z przyjemnymi odczuciami takimi jak radość z cudzego nieszczęścia 

albo chęć niszczenia – lub też rezultatem zimnego wyrachowania. Przyjemność, wynikająca z 

dokuczenia drugiej osobie otwartymi, lub ukrytymi docinkami, jest szeroko rozpowszechniona już 

u dzieci nawet w wieku przedszkolnym1. 

      W wielu przypadkach wcale nie jest łatwo ustalić, czy sprawca działał, mając na względzie 

jedynie własne interesy czy też interes ofiary, a może po prostu nie był świadom szkodliwości 

swojego postępowania. Dotyczy to na przykład całego szeregu sytuacji wychowawczych. Nie jest 

łatwo ustalić, czy rodzic, który zmusza dziecko do siedzenia wiele godzin nad nauką i organizuje 

mu dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, realizuje własne nienasycone ambicje, czy rzeczywiście chce 

zapewnić dziecku jak najlepszą przyszłość2. W. Okoń tak określa agresję: „Agresja (łac. Aggressio 

– napad), w psychologii działanie skierowane przeciw ludziom lub przedmiotom wywołującym u 

osobnika niezadowolenie lub gniew; celem agresji jest wyrządzenie szkody przedmiotowi agresji”3.  

      W przemocy cierpienie, zaszkodzenie, zadanie bólu psychicznego jest najczęściej sposobem 

osiągnięcia celu. W agresji zaszkodzenie, cierpienie jest zawsze jednym z głównych celów. W 

literaturze przemoc definiuje się najczęściej jako wszelkie zachowania brutalne, naruszające 

wolność osobista jednostki, nieliczenie się z jej dobrem. Podkreśla się przy tym dwa podstawowe 

warunki, które muszą zaistnieć, aby można było mówić o przemocy. Po pierwsze, przemoc służy 

przede wszystkim realizacji celów jednostki, która ją stosuje. Po drugie przemoc jest działaniem 

możliwym wtedy, kiedy istnieje nierównowaga sił, jest nadużyciem własnej przewagi fizycznej lub 

społecznej to znaczy władzy, po to, aby wymusić na drugim człowieku określone zachowanie. 

Często agresja jest odpowiedzią na frustrację. Agresja fizyczna w stosunku do osób wyraża się w 

biciu lub znęcaniu, agresja słowna w wymyślaniu lub wyśmiewaniu. Zachowanie agresywne dzieci 

bywa niekiedy wywołane przez nieodpowiedni stosunek wychowawczy do nich, polegający na 

braku życzliwości i szacunku, zbytniej surowości i nadużywania kar4. 
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       Wymienia się dwa terminy, najczęściej używane w odniesieniu do aktów przemocy, są to – 

agresja i przemoc. Agresja, oznacza zachowania skierowane na zrobienie komuś, czemuś krzywdy, 

prowadzące do wyrządzenia bólu, zła. B. Krahé podaje różne rodzaje agresji: 

➢ pseudoagresja – zachowania agresywna, które mogą sprawić komuś krzywdę, ale nie mają 

takiej intencji, 

➢ agresja przypadkowa – agresywne działanie, którego efektem ale nie intencją, jest krzywda 

wyrządzona drugiej osobie, 

➢ agresja asertywna – postępowanie naprzód, w kierunku wyznaczonego celu, bez wahań, 

wątpliwości czy obaw, 

➢ agresja obronna – biologicznie przystosowawcza, ma na celu usunięcie zagrożenia, 

człowiek gotowy jest postępować agresywnie, kiedy zagrożone są jego życie, zdrowie, 

wolność, własność5. 

         Przy opisach agresji często pojawia się termin agresywne zachowanie. O tego typu 

zachowaniu sprawcy informują osoby pokrzywdzone w wyniku przemocy. Zachowanie agresywne 

jest to zachowanie skierowane przeciw komuś lub czemuś, przyjmuje formę napaści, pobicia, 

znieważenia, poniżenia czyjeś godności osobistej. Wyrządza ono określone szkody materialne lub 

moralne. Zachowania agresywne są również sposobem zdobywania, potwierdzenia poczucia 

kontroli. Z.Skorny pisze: „Zachowanie się agresywne jest jednym z rodzajów zaburzeń w 

kontaktach społecznych dzieci i młodzieży. Może ono wystąpić w grupie rówieśniczej, przyjmując 

formę kłótni, bójek, dokuczania, skarżenia pomówień. Przedmiotem agresji bywają osoby dorosłe: 

nauczyciele, rodzice, sąsiedzi, osoby obce. Bywa też skierowana na inne istoty żywe oraz na 

przedmioty, przybierając postać znęcania się nad zwierzętami, łamania roślin lub kwiatów, 

niszczenia czy uszkadzania przedmiotów stanowiących własność innych osób lub społeczna”6.          

         Agresja to takie zachowanie, które jest umyślnym działaniem na szkodę jednostki lub jej 

własności i nie można usprawiedliwiać takiego działania. W celu zaspokojenia własnych 

egoistycznych potrzeb, agresywny człowiek oddziałuje agresywnym zachowaniem lub przemocą 

na osoby lub przedmioty ze swojego otoczenia. Możemy wyróżnić kila rodzajów agresji: agresja 

werbalna, fizyczna, instrumentalna, agresja interpersonalna7.  

         Agresja jest środkiem zdobycia dominacji, potwierdzeniem własnej wartości, bowiem daje 

poczucie sprawowania władzy. M. Binczycka-Anholcer następujące rodzaje agresji: 

➢ agresje jawną – w skład jej wchodzą: agresja fizyczna – polegająca na bezpośrednim ataku, 

mającym na celu zadanie bólu; agresja słowna – przejawiająca się w formie przykrych i 

szkodliwych opinii i sformułowań, grożenia, poniżania, 
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➢ agresje ukrytą – nazywaną też wyobrażeniową występującą w postaci marzeń o zemście, 

poniżeniu jednostki lub zniszczeniu jej własności. Ta forma agresji jest trudna do 

zaobserwowania i możemy się tylko domyślać jej istnienia na podstawie wypowiedzi czy 

reakcji mimicznych8. 

        Agresja i związane z nią brutalne zachowania występujące w pewnych okolicznościach są 

całkiem naturalne i pełnią ważne funkcje w życiu każdej jednostki lub grupy. Z powodu 

powszechności zjawiska nie wolno nam akceptować błędnego przekonania, że agresja jest czymś 

nieuchronnym w kontaktach międzyludzkich. Agresja to dla nas przede wszystkim stan uczuć, 

który każdy z nas przeżywa w odmienny sposób. Rozpatrując to zjawisko w aspekcie fizycznym 

dochodzimy do wniosku, że wszystkim ludziom wspólna jest ta sama reakcja: każdemu 

pobudzeniu towarzyszy wzrost adrenaliny, powodujący określone uczucia. Uczucia te wyzwalają 

agresję9.  

         Agresja i związane z nią brutalne zachowania występujące w pewnych okolicznościach są 

więc całkiem naturalne i pełnią ważne funkcje w życiu każdej jednostki lub grupy. Bardzo 

wcześnie obserwujemy u naszych dzieci agresywne sposoby zachowań. Również stres i frustracje 

wyzwalają agresywne reakcje. J. Rumpf tak o tym pisze: „Rodzice mogą bardzo wcześnie dostrzec 

do jakich typów zachowań predysponowane są ich dzieci. Sposoby wyrażenia przez człowieka 

agresji Erich Fromm tłumaczy jako Filogenetycznie zaprogramowane reakcje na zagrożenie 

uzyskiwania życiowych korzyści. Bronimy się tym bardziej, im bardziej dostrzegamy zagrożenie. 

Taka wrodzoną i służącą życiu agresję E. Fromm nazywa łagodną. Jest to konstruktywna agresja, 

w której – w przeciwieństwie do agresji destrukcyjnej – brakuje jakiejkolwiek subiektywnej 

wrogości”10.    

         Agresja stanowi poważny problem społeczny, wymagający zarówno szczegółowych analiz 

teoretycznych jak i działań praktycznych i profilaktycznych. Nic nie usprawiedliwia bierności i 

niechęci części społeczeństwa do stanowczego przeciwdziałania zachowaniom agresywnym. 

Dziecięca agresja może stanowić dla rodziców wielki problem. Nikt nie lubi patrzeć, jak jedno 

dziecko wyrządza innemu fizyczną czy psychiczną krzywdę. Chociaż nie można jednoznacznie 

stwierdzić, dlaczego jedno dziecko jest bardziej agresywne od drugiego, badania wskazują, że 

wzrost poziomu agresji mogą powodować pewne rodzinne i osobiste czynniki, takie jak brak ciepła 

w relacjach rodzic – dziecko, stosowanie kar cielesnych11. 
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         Agresja może występować jako następstwo niezaspokojonych podstawowych potrzeb 

każdego człowieka: miłości i bezpieczeństwa. Uczucia i emocje są naturalna reakcją na to, co 

dzieje się w kontaktach z innymi, ale jest też źródłem wielu nieporozumień. Niewyrażone uczucia 

powodują, że żyje się w dużym napięciu i często reaguje agresją. Agresja u dzieci rodzi się wtedy, 

gdy nie są zaspokojone potrzeby bycia wartościowym i akceptowanym w swojej grupie. Dzieci 

staja się wówczas wybuchowe, napastliwe fizycznie w stosunku do innych, używają krzyku, gróźb, 

są kłótliwe. Często ich agresja wyraża się w postaci odmowy wykonywania czegoś12. 

         Dzieci mając kontakt z przemocą w mediach, wykształcają w sobie nawyk agresywnego 

zachowania się, które z czasem trudno zmienić. Szczególnie podkreślany jest negatywny wpływ 

obrazów pełnych okrucieństwa, szczególnie bulwersujące jest pokazanie przemocy w kreskówkach 

dla najmłodszych dzieci oglądając agresje i przemoc, otrzymują one wzory zachowania, które 

nabierają cech społecznego przyzwolenia. Doznawanie przemocy, jak też obserwacja zachowań 

agresywnych wpływają negatywnie na rozwój nieukształtowanej jeszcze osobowości dziecka13. 

         U dzieci w najwcześniejszym okresie życia, główną role w kształtowaniu zachowań – 

agresywnych odgrywają rodzice i rodzeństwo. W dużej mierze nabywania wzorców zachowania 

agresywnego odbywa się przez tak zwane modelowanie, czyli naśladowanie agresywnych 

zachowań. Znaczny procent agresywnych dzieci i późniejszych przestępców pochodzi z rodzin, w 

których zwykłym sposobem porozumiewania się pomiędzy sobą była agresja. Dotyczy to nie tylko 

kar fizycznych stosowanych wobec dzieci, ale i stosunków między rodzicami. Rodzice, którzy 

często i gwałtownie kłócą się, jednocześnie mają tendencje do bicia swoich dzieci, a dzieci z kolei 

biją się miedzy sobą14. 

        Agresja w  jakiejkolwiek formie i wobec jakiejkolwiek osoby jest naruszeniem podstawowych 

praw człowieka, niszczy poczucie godności, szacunku, zaufania do  innych ludzi. Agresja jest 

przestępstwem. Stereotypy społeczne na temat zjawiska przemocy sankcjonują jej stosowanie w 

relacjach z bliskimi. Jeżeli nie ma zdecydowanej reakcji i interwencji otoczenia, następuje 

stabilizacja i eskalacja przemocy. Nie ma wątpliwości co do tego, że ofiarom przemocy należy 

pomagać, ale nadal istnieje przepaść między deklaracjami pomocy a praktyką. Podejmowanie 

działań interwencyjnych bywa ograniczane z jednej strony postawami osób, zobowiązanych do 

udzielenia pomocy, z drugiej – postawami samych osób krzywdzonych. Niezależnie od tego jaką 

definicję przyjmiemy większość aktów przemocy i agresji objęta jest zakazami natury moralnej i 

prawnej. Z silniejszą dezaprobatą społeczną spotykają się brutalne akty agresji, które przynoszą 

innym dotkliwe cierpienia. Jej łagodne formy są w społeczeństwie dopuszczalne a nawet 

aprobowane na przykład przemoc fizyczna polegająca na uszkodzeniu ciała, objęte są zakazami 

 
12 M. Kiszka, Jak zapobiegać agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, www.szkolnictwo.pl.  
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jednocześnie moralnymi i prawnymi, podczas gdy łagodniejsze formy agresji, czy przemocy 

słownej podlegają jedynie wartościowaniu moralnemu15. 

         Jest wiele teorii wyjaśniających powstawanie agresji. Jedna z nich tłumaczy powstawanie 

zachowań agresywnych jako wyniku frustracji. Frustracja powstaje, gdy dziecko ma trudności z 

zaspakajaniem swoich potrzeb i oczekiwań. Brak poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, sukcesu, 

nie zaspokojenie potrzeby samodzielności, aktywności, brak bliskich kontaktów z członkami 

rodziny i rówieśnikami mogą wywołać agresje. Bardzo duży wpływ na powstawanie frustracji 

mają niewłaściwe postawy wychowawcze rodziny i szkoły. Niewłaściwe postawy rodzicielskie to: 

➢ odrzucenie; dziecko czuje się niepotrzebne, co rodzi w nim chęć zwrócenia na siebie uwagi 

złym zachowaniem, 

➢ unikanie kontaktu z dzieckiem; brak akceptacji rodzi agresję, dziecko staje się nieufne, 

często popada w konflikty w szkole, bo tu także czuje się niepotrzebne, 

➢ stawianie nadmiernych wymagań i nieliczenie się z możliwościami dziecka wywołuje brak 

wiary we własne siły, łatwość dekoncentracji16. 

 

PODSUMOWANIE 

         Agresja i przemoc wśród dzieci to tematy żywo dyskutowane w naszym społeczeństwie. 

Dziecięca agresja może stanowić dla rodziców wielki problem. Nikt nie lubi patrzeć, jak jedno 

dziecko wyrządza innemu fizyczną czy psychiczną krzywdę. Niestety większość dzieci zachowuje 

się agresywnie i rodzice z całą stanowczości muszą pokazać, że nie akceptują takich 

niepożądanych zachowań. Powinni pochwalić dziecko, jeśli jest ono w stanie znaleźć rozwiązanie 

konfliktu z rówieśnikami, nie uciekając się do agresji. Dla niektórych dzieci agresja staje się 

problemem, w dalszym ciągu są agresywne zarówno w przedszkolu, jak i w pierwszych latach 

szkoły. Niestety dzieci te muszą zostać odrzucone przez grupę rówieśniczą, co pogłębia ich 

problem. 

         Chociaż nie można stwierdzić, dlaczego jedno dziecko jest bardziej agresywne od drugiego to 

wzrost poziomu agresji mogą powodować pewne rodzinne i osobiste czynniki, takie jak brak ciepła 

w relacjach rodzic – dziecko i stosowanie kar cielesnych. Dzieci spędzają dużo czasu w 

towarzystwie swoich rówieśników w domu, na boisku, w przedszkolu. Z czasem zachowania 

agresywne staną się częścią wzorca interakcji pomiędzy nimi. Agresja lub prześladowanie może 

przybrać formę bezpośrednich werbalnych lub fizycznych ataków bądź też poniżania, zastraszania 

lub wykluczenia niektórych dzieci z grupy. Agresja ma na dzieci negatywny wpływ 

krótkoterminowy i długoterminowy, a wiele z nich w jej wyniku bardzo cierpi.  

 
15 I. Pufal- Struzik, Dyspozycja do reagowania agresją u dziecka a wadliwa socjalizacja w rodzinie [w] 

Agresja dzieci i młodzieży, red. Irena Pufal- Struzik, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2007. 

16 A. Białek, Agresja wśród małych dzieci, jak sobie z tym radzić, www.szkolnictwo.pl. 
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Incydenty te często nie są zgłaszane, co oznacza, że wielu wychowawców jest nieświadomych 

skali problemu wśród dzieci powierzonych ich opiece. 

         W psychologicznych definicjach agresji i przemocy podkreśla się znaczenie motywów 

uruchamiających i sterujących tymi czynnościami. Ważne są bowiem nie tylko obserwowalne 

negatywne konsekwencje agresywnego działania dla otoczenia społecznego, ale również intencja i 

zamiar sprawy agresywnego czynu. Wzrost agresji i przemocy wśród dzieci w ostatnich latach 

zmusza nas do poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn tego zjawiska. Rodzice 

powinni pamiętać, że nie jest łatwo bezwarunkowo kochać dziecko, które nas rani, nie 

podporządkowuje się poleceniom, jest agresywne, wulgarne w zachowaniu. Nie wolno jednak 

zapominać o tym, że za agresją dziecka kryć się mogą jego bezradność, strach, wstyd, poniżenie, 

niezaspokojone potrzeby bezpieczeństwa, miłości, życzliwości, ciepła, szacunku, akceptacji i 

godności. 

         Rozluźnienie napiętej atmosfery rodzinnej oraz skuteczne rozwiązywanie konfliktów 

wychowawczych uda nam się tylko wtedy, gdy oprócz rozumu i rozsądku również nasze uczucia 

będą gotowe nadać naszym wzajemnym stosunkom z dzieckiem partnerski charakter. Należy 

uczynić wszystko, ażeby przemoc/ agresję minimalizować, ponieważ nie zwalczana agresja u 

dzieci w wieku przedszkolnym, może być przyczyną, że zachowania agresywne dzieci ,będą 

powielały w swoim przyszłym już dorosłym życiu.    

 


