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Aktywność 

jako źródło i efekt rozwoju:

środowisko to 

źródło bodźców czy ofert?
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ROZPOZNANIE 

SYTUACJI I REAKCJASYTUACJA POBUDZENIE

BODŹCE

wrażliwość 

sensoryczna osoby



między 

deprywacją 

a saturacją

między 

znudzeniem 

a zbyt dużym 

zróżnicowaniem  

ofert



dostępność i jakość 

ofert w otoczeniu

odruch 

orientacyjno-badawczy

i ciekawość



próg 

reakcji

rozpoznanie 

„wymagań” 

sytuacji oraz

zachowanie się 

adekwatnie do 

sytuacji



jakość doświadczenia

Od czego zależy funkcjonowanie człowieka?

dźwięki

kolory

kształty

zapachy

smaki

ruch

faktura ciężar

wibracje

ZNACZENIA

 nowi ludzie

 nowe miejsca

 nowe sytuacje: 

jedzenie, zabawki, 

zabawy, zadania, 

rytuały opieki

 nowi ludzie

 nowe miejsca

 nowe sytuacje: 

jedzenie, zabawki, 

zabawy, zadania, 

rytuały opieki



próg 

wrażliwości 

= 

wrodzona 

cecha dziecka



jakość 

zachowania

= 

nabyta 

cecha dziecka



ZACHOWANIESYTUACJA POBUDZENIE

bogactwo 

i zróżnicowanie 

otoczenia 

fizycznego 

i społecznego



Od czego zależy funkcjonowanie człowieka?

W a ż n e  p y t a n i a :

• Jak słabe pobudzenie 

uruchamia

aktywność dziecka?

• Jak silne pobudzenie 

zakłóca aktywność 

dziecka?

• Jak stabilne 

i znane musi być 

otoczenie, by dziecko 

czuło się bezpiecznie ?

• Jak zmienne 

i nowe musi być 

otoczenie, by dziecko 

mogło się rozwijać ?

• Jak nauczyć dziecko 
działania „tak, jak 

inni” (funkcja 

socjalizacyjna edukacji)?

• Na ile zachęcać dziecko 
do  działania „po 

swojemu” (funkcja 

emancypacyjna edukacji)?



Brak 

bodźców 

Nadmiar 

bodźców 

Brak 

znaczeń

Nadmiar 

znaczeń

Brak 

okazji 

do działania

Nadmiar 

okazji 

do działania

Dlaczego dorosły jest potrzebny dziecku ?



Co robić ?
Porządkowanie i stabilizacja

nadmiernie jednolitego lub nadmiernie 

zróżnicowanego w stosunku do potrzeb 

i możliwości dziecka otoczenia czyli:

1. regulacja poziomu obciążeń

stosownie do zapotrzebowania dziecka 

na stymulację

2. regulacja systemu wsparcia

dziecka stosownie do trudności 

sytuacji i jego możliwości 

samoregulacji działania

3. tworzenie okazji do poszerzania 

indywidualnych zasobów dziecka czyli 

do nabywania kompetencji 

i wzmacniania poczucia kompetencji 

Dlaczego dorosły jest potrzebny dziecku ?



Dlaczego dorosły jest potrzebny dziecku ?

Tworzenie przestrzeni do działania: 

• fizycznej: bezpieczeństwo, dostępność, 

organizacja / aranżacja 

• psychicznej: poczucie swobody działania

Organizacja czasu

stabilność, rytmiczność i przewidywalność działań

= rozumna kontrola dziecka + samokon-

trola dorosłego  samokontrola dziecka

Dostarczanie środków realizacji

celów (przedmioty, ludzie, interakcje) 

= różne rodzaje wsparcia dziecka 

w planowaniu i w działaniu

Wchodzenie 

w interakcje 

z dzieckiem:

• podtrzymanie status quo
= działanie w strefie

aktualnego rozwoju - SAR

• regulowanie tempa

działania: przyspieszanie, 

opóźnianie

• nadanie nowego kierunku
działaniom = uruchamianie

strefy rozwoju najbliższego
- SNR



DZIECKO

Architektura 

duża i mała

Znaki 

i sygnały

DOROSŁY

Przedmioty 

codziennego 

użytku

Ludzie 

dorośli

Rówieśnicy

Młodsze 

dzieci

Różne kody 

kulturowe: kultura 

wysoka i niska

SCENA rozwoju i edukacji

Starsze 

dzieci



Dziękuję 

za uwagę !


