
POTRZEBY ROZWOJOWE DZIECI 

 

Potrzeby rozwojowe: 

 

Potrzeba - stan, w którym jednostka odczuwa chęć zaspokojenia jakiegoś braku, np.            

poprawienia sobie warunków życia, utrzymaniu gatunku, osiągnięciu pozycji społecznej. 

 

● potrzebie zwykle towarzyszy silna motywacja, niekiedy utożsamia się ją więc z           

motywem, kiedy indziej znów z popędem lub instynktem. 

● potrzeby są źródłem podejmowania przez dziecko różnych form aktywności. 

● w procesie rozwoju i dorastania dziecka bardzo ważne jest by jego podstawowe            

potrzeby zostały zaspokojone; 

● niezaspokojone potrzeby oraz związane z tym stany frustracji powodują powstawanie          

różnych zaburzeń w zachowaniu, trudności wychowawczych, nieprzystosowania       

społecznego. 

 

Podział potrzeb: 

 

● potrzeba bezpieczeństwa - jej niezaspokojenie najczęściej prowadzi do zaburzeń         

funkcjonowania układu nerwowego. Genezy zaburzeń lękowych należy szukać we         

wczesnym dzieciństwie, zwłaszcza zaś w nieprawidłowym oddziaływaniu       

wychowawczym i niewłaściwych postawach rodzicielskich; 

● potrzeba poznawcza - jest to bardzo ważna potrzeba wieku młodszego szkolnego.           

Dziecko zaspokaja ją przez korzystanie ze środków masowego przekazu i poprzez           

naukę szkolną. Dobre samopoczucie dziecka w szkole, zdobycie przez niepowodzenia          

w nauce zależy od wielu czynników. Duży wpływ na zainteresowania dzieci           

przedmiotami szkolnymi ma nauczyciel, metody i formy pracy, które stosuje. Ważne           

jest kształtowanie właściwego stosunku do siebie samego i własnych osiągnięć -           

napięcie emocjonalne dziecka powinno wiązać się z procesem uczenia się, a nie z             

uzyskanymi ocenami; 

● potrzeba aktywności - aktywność jest u dziecka jednym z najważniejszych czynników           

rozwoju. Osoby dorosłe mogą pobudzać aktywność dziecka, mogą ją też ograniczać i            

tłumić. Gdy rodzice stawiają zbyt wysokie wymagania, by dziecko by dziecko zawsze            

było grzeczne, nie biegało, było cicho, nie umożliwiają mu zaspokojenia potrzeby           



aktywności. W takich warunkach dziecko staje się bierne, mało aktywne, albo też            

buntuje się przeciw rodzicom (bo jego potrzeba aktywności jest silna) i przeżywa            

nieustanne konflikty, sytuacje napięcia i zagrożenia. Wpływa to ujemnie na          

samopoczucie dziecka i uniemożliwia zaspokojenie innych potrzeb: bezpieczeństwa i         

akceptacji. Ograniczenie zaspokojenia potrzeby aktywności zachodzi także wtedy,        

gdy rodzice i przejawiają w stosunku do dziecka postawę nadopiekuńczą, nadmiernie           

chroniącą; 

● potrzeba samodzielności, wzrostu, rozwoju, osiągnięć - w wieku 7-9 lat bardzo silna            

jest potrzeba wzrostu, rozwoju, osiągnięć. Dziecko jest w stanie zaobserwować          

zmiany swojego wzrostu, wagi, stwierdza, że coraz lepiej czyta, pisze i liczy. Rodzice             

powinni tak rozwijać tę potrzebę, by była ona realizowana w sposób wszechstronny i             

obejmowała wszystkie możliwości, uzdolnienia, właściwości psychiczne dziecka oraz        

by była to też potrzeba samorealizacji. 

● potrzeba kontaktu emocjonalnego, społecznego - potrzeba ta przejawia się już u           

bardzo małego dziecka. Już na początku wieku przedszkolnego dziecku potrzebny jest           

kontakt nie tylko z rodzicami, ale z szerszym kręgiem osób. U dziecka w wieku 9-11               

lat nasila się potrzeba obcowania z rówieśnikami. Dziecku mniej zależy na kontakcie            

z dorosłymi, często niecierpliwią je przejawy serdeczności, nudzi długa rozmowa. W           

grupie rówieśniczej dziecko wybiera sobie 1, 2, 3 kolegów lub koleżanki – prawie             

zawsze są to dzieci tej samej płci co ono samo. Rodzice muszą pozwolić na              

odwiedzanie kolegów i zapraszanie ich do siebie, na wspólne zabawy na podwórku            

itd.; 

● potrzeba przynależności - pierwszą grupą społeczną, do której dziecko przynależy jest           

rodzina. Im dziecko jest starsze, im bardziej samodzielne tym bardziej pragnie być            

niezależne, tym trudniej podporządkowuje się. Jeśli rodzice uwzględniają tę jego          

potrzebę, czuje się ono w rodzinie dobrze. Dzieci w wieku młodszym szkolnym            

przejawiają wyraźną potrzebę przynależności do grupy pozarodzinnej: Do klasy         

szkolnej, paczki koleżeńskiej. Dziecko pragnie upodobnić się do członków grupy, do           

której należy, naśladować ich. Pragnieniu naśladowania wzoru osobowego        

towarzyszy jednocześnie chęć odrębności, zaznaczenia swojej indywidualności.       

Rodzice powinni to uszanować, a jednocześnie tak żyć, by dzieci pragnęły ich            

naśladować; 

● potrzeba akceptacji, uznania, dodatniej samooceny - potrzeba ta przejawia się w           

każdym okresie rozwoju człowieka. Pozytywna opinia rodziców o możliwościach ich          



dziecka jest szczególnie ważna. Jeśli rodzice stale czynią dziecku uwagi i krytykują je             

- może wytworzyć się w nim poczucie małej wartości, kompleks niższości.           

Niezaspokojenie tej potrzeby powoduje napięcie psychiczne, a pod jego wpływem          

dziecko rezygnuje z wysiłku (zawsze jest źle – nie będę się starał) lub też zachowuje               

się agresywnie: jest aroganckie, niegrzecznie odpowiada, dokucza kolegom, niszczy         

zeszyt ze złą oceną. Brak zaspokojenia potrzeby akceptacji może wywołać w psychice            

dziecka trwałe zmiany: może doprowadzić do nie wytworzenia się poczucia własnej           

wartości. Nieakceptowane dziecko szuka grupy, w której może znaleźć uznanie:          

paczki koleżeńskiej, niekiedy grupy o charakterze aspołecznym, przestępczej. 

● potrzeba posiadania - dzieci pragną mieć różne przedmioty dla samej przyjemności           

ich posiadania. Dzięki nim zaspokajają także potrzebę zwracania na siebie uwagi           

innych, uznania z ich strony. W młodszym wieku szkolnym potrzeba ta           

współwystępuje z innymi do realizacji różnego rodzaju aktywności, zainteresowań.         

Posiadane przez dziecko przedmioty, kolekcje często przyczyniają się do uzyskania          

pozytywnej oceny rówieśników, zdobycia lepszej pozycji w grupie. Rodzice powinni          

dbać o to, by ciesząc się z posiadania rzeczy dziecko nie chełpiło się nimi, nie               

uważało siebie za warte więcej od innych, by nie mierzyło wartości człowieka na             

podstawie tego, co posiada. 

● potrzeba sensu życia - potrzeba ta dotyczy ludzi dorosłych, ale kształtować zaczyna            

się w wieku dziecięcym. Dziecko początkowo nie zdaje sobie sprawy z idei            

przewodniej, z sensu leżącego u podstaw wszystkiego, co czyni. Uświadamianie tego           

sensu jest zadaniem rodziców, np. uzasadnianie sensu podejmowanej czynności – np.           

jedz marchewkę, bo jest zdrowa i ma dużo witamin, więc będziesz silny i zdrowy.              

Rodzice powinni zachęcać dziecko do rozwijania, usprawniania funkcji poznawczych,         

umiejętności, uzdolnień, np. “Ucz się angielskiego – to ci się przyda w przyszłości”             

lub “Jeśli teraz nie nauczysz się utrzymywać porządku, to co będzie, gdy będziesz             

miała własny dom?” W tych wypowiedziach rodzice ukazują dziecku odległe cele, do            

których osiągania przygotowuje się dziecko przez swoją naukę, pracę, wykonywanie          

codziennych obowiązków. Te cele są ukierunkowane na realizację różnych wartości          

w przyszłości. 
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