
WARTOŚCI I EMOCJE

PRZYJAŹŃ

Wielu z nas zadaje sobie pytanie,  co to są wartości w życiu człowieka?

Być może, to trudne pytanie na różnych etapach życia, czy w różnych sytuacjach

życiowych. Jednak ciągła gonitwa, brak czasu dla siebie powodują, że nie zatrzymujemy się

na dłużej nad tym ważnym poniekąd obszarem i jego rolą w naszym życiu. Człowiek, jako

istota rozumna i świadoma dąży do określonych wartości. Wartości obejmują i normują

wszystkie wymiary życia. Dotyczą sfery fizycznej, psychicznej, duchowej i społecznej.

Stanowią one kryteria takiej postawy i takich decyzji w odniesieniu do wszystkich tych sfer,

które umożliwiają człowiekowi integralny rozwój oraz realizację jego aspiracji życiowych.

Wartości wyznaczają nasze postawy wobec ludzi i rzeczy. Rzutują tym samym na stany

emocjonalne oraz wpływają na samoocenę. Szczególnie chciałabym podkreślić w artykule

rolę przyjaźni w życiu człowieka. Jak powiedział Francis Bacon: „Przyjaźń podwaja radość,

a o połowę zmniejsza przykrości”, dlatego chcąc, by nasze dzieci były jak najszczęśliwsze,

już od ich najmłodszych lat warto uczyć je zawierania trwałych znajomości i pokazywać jak

je pielęgnować. Przyjaźń dla każdego człowieka jest jedną z najważniejszych wartości w

życiu. Nie inaczej jest z dziećmi, dla których pierwsze bliskie kontakty z innymi są podstawą

ich harmonijnego rozwoju i cenną lekcją, która wpłynie na ich przyszłe relacje. Przyjaźń dla

każdego z nas oznacza coś innego. Czasem przyjacielem nazywamy kogoś, z kim spędzamy

dużo czasu i dzielimy podobne zainteresowania. Przyjacielem może być też ktoś, z kim



dobrze się rozumiemy i pomagamy sobie w trudnych chwilach. Przyjaciele mogą być do nas

bardzo podobni lub zupełnie inni. Na początku najlepszym przyjacielem dziecka jest sam

rodzic. Kontakt z rodzicem może przygotować przedszkolaka do kontaktu z innymi dziećmi,

ale takiego nie zastąpi. Przychodzi czas, gdy nasze dziecko poszukuje kontaktu z

rówieśnikami. Moment w którym dziecko trafia do przedszkola jest miejscem pierwszych

przyjaźni dziecięcych. Dla przedszkolaka przyjaciel oznacza towarzysza zabaw, zwykle tej

samej płci, z którym często się spotyka. Interakcje głównie polegają na wspólnej zabawie, w

dalszej kolejności wymianie samochodów, lalek, piłek, itp. Podstawowym kryterium wyboru

przyjaciela w przedszkolu jest jego bezpośrednia dostępność. Przyjaciele zostaje osoba którą

najczęściej dziecko spotyka. Im więcej jest spotkań, tym silniejsza jest więź między dziećmi.

Dlatego, tak ważne jest systematyczna obecność w placówce. Przyjaźnie pomiędzy

przedszkolakami bywają burzliwe i mogą szybko ulegać zmianie, a tytuł najlepszego

przyjaciela nie jest nikomu nadany na zawsze – najlepszym kolegą w poniedziałek może być

ktoś zupełnie inny niż w piątek! Relacje te są też bardzo kruche i wrażliwe – wystarczy jeden

konflikt by dziecko stwierdziło, że kogoś już nie lubi lub skarżyło się ze łzami w oczach, że

kolega czy koleżanka źle je traktuje. Dla rodziców takie wahania i zmiany mogą być

niepokojące, ale to zupełnie normalne – pamiętajmy, że dzieci dopiero uczą się bliskich

kontaktów z rówieśnikami, a ich relacje mają jeszcze charakter egocentryczny i wynikają

bardziej z cech zewnętrznych (zabawy takimi samymi zabawkami) niż wspólnych wartości

czy podobnych światopoglądów.

Pierwsze przyjaźnie są zazwyczaj niezapomnianymi przeżyciami i jednymi z

najmilszych wspomnień z dzieciństwa, dlatego warto zachęcać dzieci do ich zawierania i

pielęgnowania, a w razie potrzeby służyć wsparciem i dobrą radą. Pamiętajmy, że przyjaźń

ma wielką moc i dbanie o nią jest naszym obowiązkiem. Trafnie rolę przyjaciela

podsumowuje sentencja: "Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze

skrzydła zapomniały jak latać..."



EMOCJA - STRACH

Niezależnie od wieku wszyscy przeżywamy te same emocje, które wynikają z potrzeb.

Z uczuciami się nie dyskutuje, trudno je argumentować, trudno je też tłumić i świadomie o

nich decydować. Dlatego warto docenić ich dużą rolę w życiu każdej rodziny. Emocje dają

energię i sprawiają, że myśli zaczynają się przeistaczać w czyny. Są pomocne podczas

organizowania doświadczeń, wpływają na sposób postrzegania siebie i innych. Motywują do

podjęcia działania, intensyfikują wybrane doświadczenia i sygnalizują, że dana reakcja jest

szczególnie ważna. U dzieci w wieku przedszkolnym dość często towarzyszy emocja strachu,

która jest jedną z tych, które krystalizują się w swej specyficznej formie najwcześniej.

Zachowania emocjonalne związane ze strachem przejawiają się jako nieśmiałość,

zakłopotanie, zmartwienie, lęk. Nieśmiałość w pierwszej fazie wiąże się ze strachem przed

obcymi osobami. Dziecko nieśmiałe lęka się, jaka będzie reakcja otoczenia na nie, jest

niespokojne, zagubione. Zakłopotanie jest związane z niepewnością, jak się zostanie

ocenionym przez otoczenie. Wspomnienia porażek i przeżytych niepowodzeń wpływają na

formowanie się negatywnej samooceny i wzmagają zakłopotanie. Dzieci zakłopotane na

ogół pragną wyjaśnić i usprawiedliwić swoje zachowanie. Zmartwienie dziecka na ogół nie

jest wywołane bezpośrednim bodźcem, stanowi wytwór wyobraźni dziecka. Im dziecko

bardziej zahamowane czy nieakceptowane, tym bardziej jest skłonne do przeżywania

zmartwień i wyolbrzymiania ich. Natomiast lęk dziecka jest stanem napięcia psychicznego

związanego z zagrażającą lub przewidywaną przykrością. Lęk spowodowany jest często

przyczynami wyobrażonymi. Objawia się często jako stan oczekiwania na bliżej



nieokreślone, nieprzyjemne doświadczenie. Często trudnością jest określenie z czego

wynikają objawy lęku. Strach u dzieci wywołują najczęściej bodźce działające nagle i

niespodziewanie. Lęk może wzbudzić nawet osoba znana dziecku (mama, która założyła na

głowę kapelusz). Dzieci boją się także zwierząt, przy czym lęk budzi nie tyle wielkość

zwierzęcia, ile sposób jego zachowania, nagłość czy też niezwykłość wydawanych przez nie

odgłosów. Nieco starsze dzieci boją się tych zwierząt, które są w bajkach czy filmach

symbolami zła i grozy. W wieku przedszkolnym bujna wyobraźnia podsuwa dziecku różne

wyimaginowane sytuacje budzące lęki zagrożenie. Dzieci lękają się różnych zjawisk

przyrodniczych. Wiele boi się burzy, silnego wiatru, ciemności. Strachu raczej nigdy nie

pokonamy definitywnie. I dobrze! Jest on ważnym motywatorem, pomaga rozwiązać wiele

problemów i wzmacnia człowieka. Jednak podejdźmy do niego rozsądnie, pamiętając o tym,

że jest to normalny stan emocjonalny, którego nie należy się wstydzić. My jako rodzice i

wychowawcy pomagamy dziecku poruszać się w otaczającym nas świecie. Na nas spoczywa

odpowiedzialność nauki rozpoznawania naszych emocji i przezwyciężania trudności.

Dziecko zdobywając indywidualne doświadczanie będzie miało możliwość na bardziej

precyzyjną klasyfikację bodźców i wyodrębnianie wśród nich tych, które nie stanowią dla

człowieka żadnego zagrożenia. Powinniśmy być szczególnie delikatni i wyczuleni na

warunki, jakie oferujemy naszym dzieciom podczas ich dorastania, wychowania. Po co mają

tracić energię na obronę przed lękami, jakich im dostarczamy, skoro mogą wykorzystać ją w

bardziej pożyteczny sposób – na poznawanie świata i własny rozwój. Polecam czytać

dzieciom bajki terapeutyczne, które mogą być początkiem zastanowienia się, jak można

poradzić sobie z danym problemem, ale także pomóc dostrzec dziecięce trudności.
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