
ROZWÓJ
Koncepcja kryzysów Eriksona



Faza Biegun pozytywny Biegun negatywny Cnota 
podstawowa

1 podstawowa ufność podstawowa nieufność Nadzieja

2 autonomia wstyd i zwątpienie Wola

3 inicjatywa poczucie winy Stanowczość

4 pracowitość poczucie niższości Kompetencja

5 tożsamość rozproszenie tożsamości Wierność

6 intymność i oddanie zaabsorbowanie sobą Miłość

7 generatywność stagnacja Troska

8 integralność rozpacz i rozgoryczenie Mądrość

Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka.
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ROZWÓJ PRENATALNY
3 trymestry



I TRYMESTR

➤ I miesiąc 

➤ namnażanie komórek 

➤ zarysowana okolica głowy 

➤ 21 dnia pracuje serce 

➤ somity - zaczątki kręgów 

➤ jama ustna 

➤ zaczątki organów 

➤ 0,5 cm i poniżej 1g wagi



I TRYMESTR

➤ II miesiąc 

➤ Organogeneza 

➤ gruczoły rozrodcze i narządy płciowe 

➤ pojawienie się błon 

➤ tkanka chrzęstna szkieletu i mięśnie 

➤ płuca i trzewia 

➤ barwnik w zawiązku oka 

➤ Bije serce, mózg wysyła impulsy 

➤ 3 cm



I TRYMESTR

➤ III miesiąc 

➤ Płodowy okres życia 

➤ grubieje skóra i mięśnie (powstaje lanugo) 

➤ Powieki przykrywają oczy 

➤ organy istniejące doskonalą się 

➤ powstają nowe - struny głosowe 

➤ gruczoły zaczynają pracę (trzustka) 

➤ 7,5 cm i 14g



II TRYMESTR

➤ IV miesiąc 

➤ zakończyła się organogeneza 

➤ przyrost długości ciała 

➤ powstają linie papilarne na palcach 

➤ brunatna tkanka tłuszczowa (przekształcana bezpośrednio w energię) 

➤ powstaje mapa ruchowa w warstwie korowej mózgu 

➤ fale mózgowe dostosowują się do wydarzeń dotyczących 
matki



II TRYMESTR

➤ V miesiąc 

➤ porost włosów, brwi i rzęs 

➤ ślimak w uchu osiąga swoją wielkość - dziecko słyszy 

➤ pojawiają się fazy czuwania i snu 

➤ wpływ na nie ma temperament oraz tryb życia i aktywności 
matki 

➤ 30 cm, 400g



II TRYMESTR

➤ VI miesiąc 

➤ Twardnienie szkieletu 

➤ magazynowanie substancji potrzebnych po urodzeniu 

➤ mózg pracuje tak jak u noworodka 

➤ 200 000 000 000 neuronów - połowa ginie 

➤ dziecko większość czasu spędza we śnie 

➤ 60% czasu we śnie w fazie REM 

➤ 30 cm i 900g - 1350g



III TRYMESTR

➤ VII miesiąc 

➤ trwa mielinizacja 

➤ można rozpoznać 6 warstw kory mózgowej 

➤ zmniejsza się przestrzeń dla ruchów 

➤ dziecko posiada podstawowe wrodzone odruchy 

➤ pojawia się fizjologiczna podstawa myślenia i odczuwania 
emocji





III TRYMESTR

➤ VIII miesiąc 

➤ lateralizacja 

➤ rozpoznawanie mowy i muzyki - reagowanie na nie 

➤ dojrzewa układ oddechowy 

➤ doskonalą się pozostałe narządy 

➤ Stany behawioralne: 
➤ ruchy oddechowe 
➤ ruchy ust 
➤ wydalanie 
➤ metabolizm i hemodynamika



III TRYMESTR

➤ XI miesiąc 

➤ dziecko przestaje rosnąć 2 tygodnie przed porodem 

➤ w jelitach gromadzą się odpady po przemianie materii 

➤ dziecko rozpoczyna akcję porodową



ZMYSŁY

➤ dotyku - np. dotknięcie ust powoduje znieruchomienie 

➤ węchu i smaku - poznaje podstawowe smaki 

➤ słuchu - poznaje głos matki, preferuje czyste tony 

➤ wzroku - ograniczona akomodacja 

➤ bólu - czuje ból wewnętrzny i zewnętrzny, nie odróżnia 

➤ równowagi - zmiana pozycji uspakaja



GENOTYP I FENOTYP



TERATOGENY

➤ Psychologiczne: 
➤ odrzucenie 
➤ stress 
➤ zaburzenia cyklu dnia (patologiczne) 

➤ biologiczne: 
➤ infekcje wirusowe i bakteryjne 
➤ zaburzenia metaboliczne 

➤ fizyczne: 
➤ promieniowanie jonizujące 

➤ chemiczne: 
➤ niektóre leki 
➤ niektóre witaminy w dużych dawkach, np. witamina A 
➤ związki chemiczne występujące w środowisku



ODRUCHY BEZWARUNKOWE

➤ ssanie 

➤ kroczenie 

➤ chwytny 

➤ moro 

➤ Babińskiego 

➤ toniczno szyjny



DANIEL 
SIEGEL

Pediatra i psychiatra, 
dyrektor instytutu psychowzroczności



PSYCHOWZROCZNOŚĆ

➤ Wgląd 

➤ Empatia



PO URODZENIU



ROZWÓJ

PercepcjaMOTORYKAduża

mała

EMOCJE

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE

POZNAWCZY

Przywiązanie

zmysły



DLACZEGO 
ROZWÓJ 

POZNAWCZY 
I MOTORYCZNY 

SĄ POWIĄZANE ? 



CZYNNOŚCI 
EKSPLORACYJNE

od zbliżania się do 
skomplikowanych operacji



OD ZWRACANA 
UWAGI DO 

AKTYWNEGO 
POSZUKIWANIA



STAŁOŚĆ 
PRZEDMIOTU











Decyzje

fizjologia 

wzbudzenie

przetwarzanie 

informacji



INTEGRACJA



INTEGRACJA

PIONOWA POZIOMA
„parter - piętro” lewa - prawa



CIAŁO MIGDAŁOWATE



CIAŁO MIGDAŁOWATE

➤ czuwa 

➤ poszukuje zagrożenia 

➤ blokuje dostęp do kory 

➤ powoduje działania „zanim 
pomyślimy” 

➤ związane z negatywnymi 
emocjami 

➤ silnie połączone z ośrodkami 
w warstwie korowej (ciało 
wrzecionowate, jądro 
póleżące)



NIE



TAK



KOMUNIKACJA

F. SCHULTZ VON THUN

WARSTWY WYPOWIEDZI:
RZECZOWA 
„CO KOMUNIKUJĘ?” 
UJAWNIANIA SIĘ 
„JAKIE INFORMACJE O SOBIE 
PRZEKAZUJĘ, MÓWIĄC TE SŁOWA?”.
WZAJEMNEJ RELACJI
„CO MYŚLĘ O ODBIORCY ORAZ O 
NASZEJ WZAJEMNEJ RELACJI?”
APELU
„JAKIEGO ZACHOWANIA OCZEKUJĘ 
OD ODBIORCY PO WYSŁUCHANIU 
MOJEGO KOMUNIKATU?” 

PROCESY ODBIORU INFORMACJI
SPOSTRZEGA
„CO JA WIDZĘ?” 

INTERPRETUJE 
NADAJE ZNACZENIA TEMU 

CO SPOSTRZEGA 
ODCZUWA 

ODPOWIADA WŁASNYM ODCZUCIEM NA 
TO CO SPOSTRZEGA, ZGODNIE ZE SWOIM 

STANEM EMOCJONALNYM I 
WRAŻLIWOŚCIĄ

CZYLI JAK CI TO POWIEDZIEĆ...



KOMUNIKACJA
od płaczu do słów



STADIA ROZWOJU KOMUNIKACJI

➤ krzyk i życiowe odgłosy 

➤ gruchanie i śmiech 

➤ zabawy wokalne 

➤ samonaśladujące gaworzenie 

➤ gaworzenie i ekspresywna 
mowa niezrozumiałą 

Stark, 1979



JEANA PIAGETA
Koncepcja rozwoju intelektualnego



STADIUM 
SENSORYCZNO
-MOTORYCZNE

do ~ 2. roku życia



STADIUM SENSORYCZNO-MOTORYCZNE

➤ przedmiotem poznania są stosunki 
przestrzenne między przedmiotami 
w otoczeniu dziecka; 

➤ schematy, które kształtują się w tym 
okresie: 

➤ stałego przedmiotu; 

➤ uniwersalnej przestrzeni 
(niezależnej od doznań 
czuciowych); 

➤ następstwa czasowego 
(umożliwiający rejestrowanie 
kolejności zdarzeń); 

➤ przyczynowości (system 
umożliwiający osiąganie 
pożądanych stanów rzeczy)



STADIUM SENSORYCZNO-MOTORYCZNE

➤ wzrost świadomości 
sensorycznej i motorycznej; 

➤ dominacja czynności 
odruchowych; 

➤ słabo rozwinięta pamięć; 

➤ kształtujące się wyodrębnianie 
siebie od środowiska; 

➤ kształtowanie się pojęcia 
istnienia



STADIUM 
PRZEDOPERACYJNE

od 2 do 7 roku życia



STADIUM PRZEDOPERACYJNE

➤ myślenie konkretno-
wyobrażeniowe (za pomocą 
obrazów), intuicyjne i 
impulsywne 

➤ myślenie transdukcyjne ("od 
szczegółu do szczegółu") 

➤ intensywny rozwój języka 
i rozwój pojęć 

➤ przyswajanie znaków i symboli



STADIUM PRZEDOPERACYJNE

➤ rozumowanie oparte na 
zdarzeniach zewnętrznych (a nie 
na operacjach logicznych), które 
cechuje: 

➤ nieodwracalność – brak 
zdolności przekształceń 

➤ egocentryzm 

➤ centracja 

➤ animizm 

➤ artyficjalizm 

➤ antropomorfizm 

➤ sprawiedliwość immanentna



STADIUM PRZEDOPERACYJNE

➤ interioryzacja – 
przekształcanie czynności 
faktycznych w umysłowe, 
a którego przejawami są: 

➤ odroczone naśladownictwo 

➤ zabawa symboliczna 

➤ wyobrażanie sobie – 
wywoływanie obrazów 
umysłowych 

➤ mowa wewnętrzna 

➤ kształtująca się zdolność do 
antycypowania przyszłości



IIIA IIIA, UUU UUU



KOMPLEKS EDYPA / ELEKTRY

➤ Budowanie przywiązania do 
rodzica przeciwnej płci 

➤ Prawidłowe rozwiązanie 
kompleksu Edypa ma 
determinować życie 
emocjonalne dorosłego 
człowieka 

➤ między 3 a 5 rokiem życia 
(faza falliczna rozwoju 
psychoseksualnego) 

Zygmunt Freud



JAK MNIE ZOSTAWISZ, TO UMRĘ!



STADIUM 
OPERACJI 
KONKRETNYCH
~ 7–11 do ~12 roku życia



STADIUM OPERACJI KONKRETNYCH

➤ myślenie słowno-logiczne 
➤ wykształcone pojęcie stałości 

objętości i masy 
➤ odwracalność operacji 

umysłowych 
➤ przyswojenie pojęć logicznych 

oraz zdolność do klasyfikacji 
hierarchicznej 

➤ brak myślenia abstrakcyjnego 
➤ możliwość dokonywania 

kategoryzacji 
➤ rozumienie relacji 
➤ rozumowanie indukcyjne 

(od szczegółu do ogółu) 
➤ decentracja



„FAZA LATENCJI”

Zygmunt Freud



PAMIĘĆ DEKLARATYWNA I PROCEDURALNA



HIPOKAMP





„CZUJĘ SIĘ” A „JESTEM”



GIACOMO 
RIZZOLATTI

Neurony lustrzane



RICHARD 
DAVIDSON

style emocjonalne



STYLE EMOCJONALNE

➤ odporność 

➤ nastawienie 

➤ intuicja społeczna 

➤ samoświadomość 

➤ wrażliwość na kontekst 

➤ uwaga



CIAŁO MIGDAŁOWATE



ZAKRĘT WRZECIONOWATY



PRĄŻKOWIE



HIPOKAMP



WYSPA



TEMPERAMENT I OSOBOWOŚĆ
Czym się różni temperament od osobowości ?

Temperament Osobowość
Wrodzony Wypracowana

Zbiór predyspozycji: 
• Wrażliwość sensoryczna 
• Aktywność 
• Reaktywność emocjonalna 
• Wytrzymałość 

• Żwawość 
• Perseweratywnosć

RTT Strelau

Zbiór cech: 
• Neurotyczność 
• Ekstrawersja 
• Otwartość na 

doświadczenia 
• Ugodowość 
• Sumienność

„Wielka Piątka - Costa, McCRea



STADIUM 
OPERACJI 
FORMALNYCH

od ~ 12. roku życia



JUŻ NIE  
JEANA PIAGETA

Koncepcja rozwoju intelektualnego



STADIUM 
MYŚLENIA 
POSTFORMALNEGO

???



STADIUM MYŚLENIA POSTFORMALNEGO

➤ Relatywizm – rozumienie, że 
wiedza zależy od 
subiektywnych doświadczeń 
i punktu widzenia 

➤ Dialektyczność – traktowanie 
rzeczywistości, jako takiej 
którą charakteryzuje 
nieustanna zmienność 
i sprzeczności 

➤ Dywergencyjność – myślenie 
twórcze



STYLE 
PRZYWIĄZANIA

dlaczego dzieci nie płaczą, kiedy mama znika



POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA

oparty na



STYL NERWOWO-
AMBIWALENTNY



UNIKAJĄCY STYL 
PRZYWIĄZANIA



STRATEGIE 
POZNAWCZE

Jak działa uczenie się



Powtarzanie Elaboracja Organizowanie

STRATEGIE POZNAWCZE



Powtarzanie

➤Przepisz 
➤Przerysuj 
➤Podkreśl, zakreśl, zamaluj 
➤„Zrób jak ja”



Elaboracja
➤Zaplanuj 
➤wykonaj 
➤zbadaj 
➤ sprawdź 
➤udowodnij 
➤ itd.



Organizowanie

➤Oceń 
➤porównaj 
➤podaj argumenty 
➤pokaż przebieg 
➤wskaż konsekwencje



Powtarzanie Elaboracja Organizowanie
Strategie Poznawcze

MonitorowaniePlanowanie Regulowanie

Strategie metapoznawcze

Organizacja warunków uczenia się
Kierowanie czasem

Zarządzanie pracą

Strategie zarządzania zasobami

Wsparcie od innych



CZYNNOŚCI 
MYŚLOWE

do czego zdolny jest umysł przedszkolaka



SZEREGOWANIE 
EMPIRYCZNE



KLASYFIKOWANIE
zbiory figuratywne



OBRAZY 
UMYSŁOWE

Jak wygląda świat w środku ?



MYŚLENIE 
PRZYCZYNOWO - 

SKUTKOWE ?



CZĘŚĆ 
PRAKTYCZNA

jakie są nasze doświadczenia ?



ORGANIZACJA DNIA
percepcja i zrozumienie czasu



PROBLEM DZIELENIA SIĘ
dlaczego dzieci nie chcą się dzielić ?



KAMIENIE 
MILOWE

ćwiczenie



DOBRO I ZŁO
rozwój moralności



TEORIA ROZWOJU 
MORALNEGO
Lawrenca Kohlberga



POZIOM I - PRZEDKONWENCJONALNY
• Stadium 1 - orientacja 

posłuszeństwa i kary 
(egocentryzm). Reguły 
przestrzega się tylko po 
to, by unikać kary. Tylko 
skutki czynności 
określają, czy jest ona 
dobra czy zła. Punkt 
widzenia i interesy innych 
nie są brane pod uwagę. 

• Stadium 2 - orientacja 
naiwnie egoistyczna 
(relatywizm moralny). 
Działanie dobre to 
działanie, które ma na 
celu dobro własne, a nie 
innych. Potrzeby innych 
są brane pod uwagę, jeśli 
rezultat ich działania jest 
korzystny dla własnego 
dobra.

Dziecko kieruje się chceniem, tym, co dla niego 
przyjemne i przykre.



POZIOM II - KONWENCJONALNY
• Stadium 3 - orientacja 

"dobrego chłopca/
dziewczyny". Czynność jest 
oceniana jako dobra albo zła 
ze względu na intencje 
jednostki. Cenione są 
społecznie akceptowane 
standardy zachowania. 

• Stadium 4 - orientacja 
prawa i porządku. Pojawia 
się szacunek dla 
autorytetów oraz 
przekonanie, że reguły 
społeczne muszą być 
przestrzegane. Zwraca się 
uwagę nie tylko na motywy 
działania jednostki, ale 
również na standardy 
zewnętrzne.

Jednostka zaczyna orientować się w konwencjach 
społecznych, dopasowuje pragnienia do konwencji.



POZIOM III - POSTKONWENCJONALNY
• Stadium 5 - orientacja 

umowy społecznej i 
legalizmu. To, co jest 
słuszne, zależy od opinii 
większości w danej grupie 
społecznej. 

• Stadium 6 - orientacja 
uniwersalnych zasad 
sumienia. O postępowaniu 

decydują wybrane przez 
jednostkę zasady etyczne. 
Gdy obowiązujące prawo 
wchodzi w konflikt z tymi 
zasadami, jednostka 
postępuje zgodnie z tymi 
drugimi.

Jednostka jest w stanie spoglądać na to, co w danym 
społeczeństwie jest konwencjonalne jako na konwencjonalne. 

Jednostka może być autonomiczna moralnie, może porównywać 
własne zasady moralne z zasadami innych.



RICHARD 
DAVIDSON

badania mózgu





EMMY E. 
WERNER

Kauai, Hawaje 
1955 r. - 40 letnie badanie podłużne 

698 osób



REZYLIENCJA
odporność, sprężystość, (ang.) resilience



REZYLIENCJA

➤ umiejętność efektywnego wyznaczania celów i dążenia do ich 
realizowania 

➤ pewność siebie, pozytywny stosunek wobec samych siebie, 
znajomość swoich zalet i wad 

➤ umiejętność poprawnej komunikacji i rozwiązywania 
problemów 

➤ umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami i impulsami 
(zarządzanie emocjami)



„„zestaw cech, właściwości lub wymiarów, 
które zapobiegają rozpadowi rodziny oraz 
umożliwiają przystosowanie w sytuacjach 
kryzysowych (McCubbin i McCubbin 1988). 
Procesy resilience nie tylko umożliwiają 
przetrwanie, ale również mogą służyć 
rozwojowi i umocnieniu więzi 
rodzinnych (Black i Lobo 2008).” 

–Anna Borucka, Agnieszka Pisarska  
Koncepcja resilience – czyli jak pomóc dzieciom i młodzieży z grup 

podwyższonego ryzyka 

Resilience w rodzinie



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Maciej Jonek 

wszip@maciejjonek.pl


