
„KOCIOŁEK RODZINNY” 

 

Chwile spędzone w tzw. „kociołku rodzinnym” są dla dzieci niezapomnianymi 

lekcjami. 

 

   Życie rodzinne jest pierwszą szkołą, w której uczymy się, co czuć do samych siebie i jak 

inni będą reagować na nasze uczucia, co myśleć o tych uczuciach i jak na nie reagować. 

Uczymy się czytać i wyrażać nasze emocje. Rodzice uczą nas tego poprzez to co do nas 

mówią i jak się w stosunku do nas zachowują, ale nie tylko. Ważne jest jak sami radzą sobie z 

własnymi uczuciami i jak je okazują. To staje się wzorcem dla dzieci i stanowi ich 

emocjonalne wychowanie. Niektórzy z rodziców są wspaniałymi nauczycielami, inni mniej…  

Dzieci są wspaniałymi, bystrymi obserwatorami nawet tych trudno uchwytnych przekazów 

emocjonalnych w rodzinie. Istnieje bardzo wiele analiz wykazujących, że sposób w jaki 

rodzice traktują dziecko ma głębokie i trwałe konsekwencje dla jego życia emocjonalnego,  

a sukces w szkole zależy w dużym stopniu od cech emocjonalnych ukształtowanych u dziecka 

w wieku przedszkolnym. 

 

Trzy najpowszechniej występujące style niewłaściwego emocjonalnego 

zachowania rodziców, których należy unikać: 

 Całkowite lekceważenie uczuć dziecka. 
Rodzice traktują zaniepokojenie i zdenerwowanie dziecka jako rzecz błahą, niepotrzebne 

zawracanie głowy, coś co samo przejdzie, co trzeba przeczekać. Nie potrafią wykorzystać 

tych chwil jako okazji do zbliżenia się z dzieckiem, do udzielenia mu praktycznej lekcji 

umiejętności emocjonalnej. 

 Okazywanie nadmiernego pobłażania. 
Rodzice zauważają wprawdzie co czuje dziecko, ale uważają, że każdy jego sposób 

radzenia sobie z emocjami jest dobry. Rzadko wkraczają do akcji, by pokazać dziecku 

alternatywną reakcję emocjonalną. Raczej starają się łagodzić jego stan, często stosując 

obietnice i prezenty jako formę przekupstwa. 

 Pogarda i brak jakiegokolwiek szacunku dla uczuć dziecka. 
      Rodzice demonstrują swoje niezadowolenie, ganią, krzyczą. Często zabraniają dziecku      

      okazywania jakichkolwiek oznak złości i irytacji. Często są to rodzice, którzy przy próbie 

      przedstawienia przez dziecko swojego zdania twierdzą, że dziecko pyskuje. 

 

Pierwsza okazja kształtowania inteligencji emocjonalnej pojawia się w najmłodszych latach. 

Zdolności te formują się nadal w latach szkolnych. Zdolności emocjonalne, które dziecko 

nabywa w późniejszym okresie życia nadbudowują się na tych, które wykształciły się we 

wczesnym dzieciństwie. Zdolności te są niezbędną podstawą wszelkich form uczenia się. O 

sukcesie dziecka w szkole decyduje zbiór takich cech emocjonalnych i społecznych jak: 

- pewność siebie i ciekawość, 

- wiedza o tym jakiego zachowania oczekuje się od niego i jak powstrzymać impuls, by nie 

zachować się źle, 

- umiejętność czekania, 

- stosowanie się do wskazówek nauczycieli, 

- umiejętność zwracania się do nauczycieli o pomoc, 

- zdolność wyrażania swoich potrzeb w kontaktach z rówieśnikami. 



Siedem kluczowych składników związanych z inteligencją emocjonalną, które 

decydują o tym jak dziecko się uczy: 
 

1. Wiara w siebie.  

Poczucie posiadania kontroli i panowania nad swoim ciałem, zachowaniem i 

otaczającą rzeczywistością: jest to przekonanie dziecka, że najprawdopodobniej uda 

mu się zrobić to , czego się podejmie i że dorośli pomogą mu w razie potrzeby. 

2. Ciekawość.   
Przekonanie, że dowiadywanie się nowych rzeczy jest czymś pozytywnym i sprawia 

mu przyjemność. 

3. Intencjonalność.  
Chęć i zdolność wpływania na bieg zdarzeń oraz wytrwałe dążenie do celu. 

4. Samokontrola. 

Zdolność kształtowania i kontrolowania swoich działań w odpowiedni do wieku 

sposób. 

5. Towarzyskość. 

Zdolność nawiązywania kontaktów z innymi, opierająca się na poczuciu bycia przez 

nich rozumianym i rozumieniu ich. 

6. Umiejętność porozumiewania się. 

Chęć i zdolność do wymiany myśli, uczuć i pomysłów z innymi, związana z 

zaufaniem do innych i przyjemnością z obcowaniem z rówieśnikami i dorosłymi. 

7. Umiejętność współdziałania. 

Zdolność traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych i harmonizowania 

ich. 

 

To czy dziecko, przekraczając po raz pierwszy próg szkoły, będzie posiadało te 

umiejętności czy nie, zależy od tego, jak dużo uwagi poświęcili rodzice i nauczyciele w 

przedszkolu jego inteligencji emocjonalnej. 
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