
Projekt ERICA

Moduł 2: Rozwój dziecka i konsekwencje 
doświadczenia przemocy w dzieciństwie



Moduł 2: Rozwój dziecka i konsekwencje 
doświadczenia przemocy w dzieciństwie

Zadania:
• Być uważnym na osiąganie 

przez dziecko kamieni milowych 
rowoju na poszczególnych 
etapach

• Rozumienie jaki wpływ ma 
doświadczenie przemocy przez 
dziecko na jego rozwój

Cele:
• Analiza konsekwencji 

doświadczenia przemocy przez  
dziecka na jego rozwój.



Dziecko 
w wieku  0-3 lat

• Szybki rozwój we wszystkich 
obszarach: fizycznym, motorycznym, 
poznawczym, emocjonalnym 
• Zależność od opiekunów we 

wszystkich sferach życia
• Rozwój przywiązania
• Rozwój procesów samoregulacji

Ważne informacje 



• Rozwój i dojrzewanie mózgu oraz układu 
nerwowego

• Szybki wzrost fizyczny
• Rozwój motoryki dużej
• Rozwój motoryki małej
• Rozwój procesów samoorganizacji

Dziecko w wieku 0-3 lat
rozwój fizyczny i motoryczny



• Stadium sensomotoryczne (teoria Piaget’a) [1]
• Naturalna ciekawość: potrzeba uczenia się

i poznawania otoczenia
• Początkowo wrodzone odruchy, później 

działania stają się bardziej ukierunkowanie
• Uczenie poprzez eksplorację i naśladowanie
• Język i zdolności komunikacyjne
• Stałość przedmiotu
• https://www.youtube.com/watch?v=-gWJrZ7MHpY
• https://www.youtube.com/watch?v=kV0o6RK54-M

Dziecko w wieku 0-3 lat
Rozwój poznawczy

https://www.youtube.com/watch?v=-gWJrZ7MHpY
https://www.youtube.com/watch?v=kV0o6RK54-M


• Niemowlęctwo (0-18 miesięcy) „podstawowa 
ufność vs podstawowa nieufność” [2]
• Zależność
• Przywiązanie

• Wczesne dzieciństwo (2-3 lata) „autonomia 
vs wstyd i zwątpienie”[2]
• Rozwój poczucia kontroli i autonomii

Dziecko w wieku 0-3 lata
Rozwój emocjonalny i społeczny



• Rozumienie różnorodności ekspresji 
emocjonalnej u innych ludzi

• Rozwój regulacji emocjonalnej
• od regulacji zewnętrznej zależnej od 

opiekuna, do regulacji wewnętrznej
• Proces separacji

• różnicowanie między dzieckiem a 
opiekunem

• lęk separacyjny
• Rozwój bezpiecznego przywiązania - teoria 

Johna Bowlby’ego (1982/1969)
• rodzic jako bezpieczna baza
• zdolność rodzica do odzwierciedlania 

stanów mentalnych dziecka

Procedura obcej sytuacji
https://bit.ly/3hK8p7w

Bezpieczne przywiązanie
https://www.youtube.com/watc
h?v=n2ypDPqs9A0

Dziecko w wieku 0-3 lat
Rozwój emocjonalny i społeczny

https://bit.ly/3hK8p7w
https://www.youtube.com/watch?v=n2ypDPqs9A0


Rozwój fizyczny i motoryczny Rozwój
poznawczy

Rozwój społeczny i emocjonalny

Negatywny wpływ na wzrost 
dziecka, w tym 
opóźnienie/zaburzenie wzrostu

Opóźnienie w osiąganiu kamieni 
milowych rozwoju typowych dla 
danego etapu życia

Poważne zaniedbanie (np. brak
pożywienia, choroby, brak opieki
medycznej) i poważne znęcanie
się fizyczne mogą prowadzić do 
śmierci dziecka na wszystkich
etapach rozwoju

Opóźnienie 
rozwoju mowy 

Opóźnienie 
rozwoju funkcji 
poznawczych

Pozabezpieczny styl przywiązania
- wewnętrzne modele robocze, zgodnie z którymi świat i inni 
ludzi są źródłem zagrożenia, nie można im zaufać
- poczucie niezasługiwania na miłość
- uczucie samotności

Zaburzenia więzi
- brak selektywności przywiązania
- poszukiwanie kontaktu fizycznego z nieznajomymi

Problemy w wyrażaniu emocji i regulacji emocjonalnej (np. stały 
zbyt wysoki poziom lęku)

Brak zdolności do uczestniczenia/inicjowania zabawy

Dziecko w wieku 0-3 lat
Wpływ przemocy na rozwój dziecka



Ważne informacje

Dziecko 
w wieku
4-7 lat

• Stosunkowo wolniejszy 
wzrost

• Dalszy rozwój w zakresie 
motoryki małej i koordynacji 
ruchowej

• Rozwój zabawy 
symbolicznej

• Rozwój poczucia własnej 
wartości i kontroli poprzez 
zabawę i interakcje 
społeczne



• Stosunkowo wolniejszy wzrost
• Doskonalenie motoryki 

dużej podczas różnych form 
aktywności fizycznej

• Zwiększenie samodzielności w 
zakresie samoobsługi

• Dalszy rozwój motoryki małej

Dziecko w wieku 4-7 lat
Rozwój fizyczny i motoryczny



• Stadium przedoperacyjne [1]
• Dziecko umie posługiwać się mentalnymi 

reprezentacjami przedmiotów
• Rozwój procesów uwagi; gotowość szkolna

• Zabawa symboliczna, odgrywanie ról,
wyobraźnia
Filmu o znaczeniu symbolicznej zabawy

• https://www.youtube.com/watch?v=KPqdcf1Ag3k

Dziecko w wieku 4-7 lat
Rozwój poznawczy

https://www.youtube.com/watch?v=KPqdcf1Ag3k


• “Inicjatywa vs poczucie winy” [2]
• Zabawa i interakcje społeczne
• Rozumienie przyczyn emocji
• Rozwój różnych strategii radzenia sobie 

z doświadczanymi emocjami w oparciu o 
zdolności komunikacyjne

• Strach jako naturalna emocja

Dziecko w wieku 4-7 lat
Rozwój emocjonalny i społeczny



Rozwój fizyczny i 
motoryczny

Rozwój poznawczy Rozwój emocjonalny i społeczny

Niewielki przyrost
wzrostu

Regresja rozwojowa

Opóźnienie rozwoju
umiejętności w zakresie
motoryki małej i dużej

Opóźnienie lub regresja funkcji
poznawczych

Zaburzenia/opóźnienie mowy, języka

Deficyty uwagi i pamięci operacyjnej

Poczucie zagrożenia i braku
bezpieczeństwa, lęk przed nowymi
sytuacjami, niechęć podejmowania
nowych aktywności

Wysoki poziom lęku

Wycofanie społeczne, trudności w 
przystosowaniu społecznym

Dziecko w wieku 4-7 lat
Wpływ przemocy na rozwój dziecka



Ważne
informacje
Dziecko 
w wieku
7-12 lat

• Stopniowy wzrost 
i rozwój funkcji 
motorycznych

• Rozpoczęcie procesu 
dojrzewania płciowego

• Zdolność logicznego 
myślenia

• Wzrost znaczenia grupy 
rówieśniczej, zewnętrzne 
umiejscowienie poczucia 
własnej wartości



• Stopniowy wzrost
• Rozpoczęcie procesu dojrzewania 

płciowego
• Polepszenie koordynacji i poprawa

umiejętności w zakresie motoryki
dużej

• Umiejętności w zakresie motoryki
małej są bardziej precyzyjne i
wyrafinowane

Dziecko w wieku 7-12 lat
rozwój fizyczny i motoryczny



• Stadium operacji konkretnych [1]
• Logika sekwencyjna
• Elastyczność myślenia
• Zobacz film o Samuelu

https://bit.ly/3gQ7H7y

Dziecko w wieku 7-12 lat
rozwój poznawczy

https://bit.ly/3gQ7H7y


• „Produktywność vs poczucie niższości” 
(Erikson)

• Grupa rówieśnicza i inne autorytety stają 
się ważniejsi niż rodzice

• Rozwój poczucia dumy z własnych
osiągnięć

Dziecko w wieku 7-12 lat
rozwój emocjonalny i społeczny



Rozwój fizyczny i 
motoryczny

Rozwój poznawczy Rozwój społeczny i emocjonalny

Niewłaściwe odżywianie, 
brak ruchu, słaby dostęp do 
opieki zdrowotnej mogą
prowadzić do niewielkiego
wzrostu dziecka

Poważne zaniedbanie lub
znęcanie się fizyczne mogą
prowadzić do śmierci

Spadek umiejętności 
rozwojowych

Dzieci mogą nie móc wykorzystywać
swojego potencjału

Obniżone zdolności uczenia się, 
słaba koncentracja uwagi

Niewielkie osiągnięcia edukacyjne

Jeśli dziecko nie może rozwinąć
umiejętności, które według niego są
wymagane od otoczenia, może
doświadczać poczucia bycia gorszym

Słaby rozwój umiejętności społecznych

Izolacja od rówieśników lub słabe relacje
z grupą rówieśniczą

Dziecko może uciekać, zaniedbywać się, 
wagarować

Dziecko w wieku 7-12 lat
Wpływ przemocy na rozwój dziecka



Kluczowe informacje 

Młodzież
w wieku 

13-18 lat

• Skok pokwitaniowy i 
dalsze dojrzewanie 
płciowe

• Rozwój zdolności 
myślenia abstrakcyjnego 
i hipotetycznego

• Wzrost niezależności
• Rozwój tożsamości/self



• Ukształtowanie się umiejętności 
motorycznych w zakresie motoryki 
dużej i małej

• Skok pokwitaniowy
• Przyspieszenie procesu dojrzewania

Młodzież  w wieku13-18 lat
Rozwój fizyczny i motoryczny



• Stadium operacji formalnych [1]
• Zdolność abstrakcyjnego i 

hipotetycznego myślenia
• Film Enzo https://bit.ly/3hK4yY2

Młodzież w wieku 13-18 lat
rozwój poznawczy

https://bit.ly/3hK4yY2


• Tożsamość vs rozproszenie 
tożsamości” [2]

• Odkrywanie swojej niezależności
• Określenie własnej tożsamości
• Eksperymentowanie
• Wzrost znaczenia rówieśników i

otaczającej kultury
• Labilność emocjonalna
• Poszukiwanie intymnych relacji

Dziecko w wieku 13-18 lat
Rozwój emocjonalny i społeczny



Rozwój motoryczny Rozwój poznawczy Rozwój emocjonany i
psychospołeczny

Niewłaściwe odżywianie, 
brak ruchu, słaby dostęp
do opieki zdrowotnej mogą
prowadzić do niewielkiego
wzrostu

Anoreksja lub otyłość

Słabe dbanie o siebie, 
zaniedbanie, zła higiena, 
zły ogólny stan zdrowia

Zmiany w osiągnięciach szkolnych

Chronicznie niska samoocena
prowadząca do stanów depresyjnych

Opóźnienie rozwoju poznawczego

Zaburzenia procesów uwagi i uczenia się

Brak własnej tożsamości, pomieszanie 
lub rozproszenie ról

Zachowania internalizacyjne, np. 
doświadczanie silnego lęku, 
samookaleczanie oraz zachowanie
eksternalizacyjne, np. gniew i przemoc

Nadużywanie narkotyków i alkoholu, 
podatność na wykorzystanie
Udział w działalności przestępczej
Narażenie na wykorzystywanie
seksualne

Objawy dysocjacyjne
Skutki doznanej traumy, objawy stresu
pourazowego

Młodzież w wieku 13-18 lat
Wpływ przemocy na rozwój dziecka



Na kolejnych trzech slajdach przedstawimy przegląd trzech głównych
teorii rozwojowych, które omówiliśmy w tym module.

• Rozwój fizyczny i motoryczny
• Rozwój poznawczy
• Rozwój psychospołeczny

Animacje
przegląd wybranych teorii rozwojowych



Zmysły
Ruchliwość
Zręczność

Doskonalenie
Dojrzewanie

Rozwój fizyczny i motoryczny

Krótki film o rozwoju fizycznym i motorycznym
https://www.youtube.com/watch?v=R2MMFw17lJA

https://www.youtube.com/watch?v=R2MMFw17lJA


Stadium sensomotoryczne
Stadium przedoperacyjne

Stadium operacji konkretnych
Stadium operacji formalnych

Teoria rozwoju poznawczego wg Piaget’a

Krótki film na temat  rozwoju poznawczego wg Piaget’a
https://www.youtube.com/watch?v=v2YLv5cNDWI

https://www.youtube.com/watch?v=v2YLv5cNDWI


Niemowlęctwo: „podstawowa ufność vs 
podstawowa nieufność”

Wczesne dzieciństwo: ”autonomia vs wstyd i
zwątpienie”

Wiek przedszkolny: “Inicjatywa vs poczucie
winy”

Wiek szkolny: „Produktywność vs poczucie
niższości”

Adolescencja: „Tożsamość vs rozproszenie
tożsamości”

Teoria rozwoju psychospołecznego wg Eriksona

Krótki film o rozwoju psychospołecznym wg Eriksona
https://www.youtube.com/watch?v=A09saZWK4wk

https://www.youtube.com/watch?v=A09saZWK4wk
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https://www.simplypsychology.org/simplypsychology.org-Jean-Piaget.pdf


Nadine Burke Harris 
l wpływ traum na zdrowie
l powszechność występowania problemu przemocy
l czy każde ADHD to ADHD?
l https://www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_how_childho

od_trauma_affects_health_across_a_lifetime

Rekomendowany filmy

https://www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_how_childhood_trauma_affects_health_across_a_lifetime
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