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    Uczniowie klas IV-VI,   między 9-12 rokiem życia,  znajdują się w środkowym wieku
szkolnym.  Jest  to  etap  wielu  zmian  zachodzących  w  ich  rozwoju  fizycznym,
psychologicznym  i  społecznym.  Głównymi  zadaniami  rozwojowymi  staje  się  uzyskanie
optymalnego  poczucia  kompetencji  oraz  samodzielności.  Dziecko  z  takim poczuciem  nie
zaniża  swoich  umiejętności,  a  z  drugiej  strony nie  wywyższa  się  i  nie  idealizuje  swoich
możliwości.  To czas intensywnego wzrostu samodzielności  w obrębie grupy rówieśniczej,
domu i szkoły. Uczeń tych klas coraz częściej sam wybiera sobie grono kolegów/koleżanek,
ma coraz więcej obowiązków domowych, a także w większym stopniu planuje i kontroluje
swoją  naukę.  W  zakresie  kontroli  emocjonalnej  potrafi  regulować  i  wpływać  na  swoje
pobudzenie,  stara  się  dostosowywać  do  norm i  zasad  określonych  przez  innych.  W tym
okresie  po  raz  pierwszy  pojawiają  się  znaczące  różnice  w  rozwoju  fizycznym  między
chłopcami  i  dziewczynkami.  Okres  dojrzewania  u  dziewcząt  przypada  na  wiek  8-14  lat,
natomiast u chłopców na 10-16 lat. Do tego dochodzą różnice indywidualne w rozpoczęciu,
jak i  tempie  tego procesu,  stąd może się  pojawić  u dziecka  poczucie  inności.  Niezwykle
ważna jest edukacji dzieci o zmianach, które niebawem zaczną w nich zachodzić, a także o
różnicach indywidualnych tych zmian. 

    W środkowym wieku szkolnym coraz bardziej rozbudowują się grupy rówieśnicze, a także
dzielą   się  w  większym  stopniu  niż  dotychczas  według  płci.  Chłopcy  spędzają  czas  w
większych  grupach,  częściej  na  wolnym  powietrzu,  eksplorując  nieznane  miejsca.
Dziewczynki  bawią się  raczej  w parach lub małych,  ustalonych grupkach w domu lub w
stałych  miejscach  na  zewnątrz.  I  jedni  i  drudzy  kierują  się  we  wzajemnych  ocenach
stereotypami,  preferując swoją płeć.  Dziewczynki  będą bardziej  skłonne kibicować grupie
swoich koleżanek niż kolegów i odwrotnie. Chłopcy w tym wieku preferują gry drużynowe,
działania siłowe, ustalają więc hierarchię według sprawności. Dziewczęta częściej zwierzają
się  sobie.  Chłopcy  próbując  wywrzeć  na  siebie  wpływ,  skłonić  do  czegoś  lub  rozwiązać
konflikt,  używają często gróźb i siły fizycznej.  Dziewczęta z kolei  albo unikają konfliktu,
albo są skłonne do stosowania delikatnej perswazji słownej, racjonalnego argumentowania i
zawierania kompromisów.
    U chłopców generalnie  częściej  niż  u dziewczynek obserwuje się współzawodnictwo,
rywalizację.  Wyraża  się  to  nie  tylko  w  formach  zabawy,  ale  także  w  języku,  pełnym
wydawania  rozkazów,  prób  wywierania  presji,  prowokowania,  manipulowania,  a  czasem
złośliwości. Chłopcy częściej także wdają się w bójki. Te zachowania wzbudzają nieraz lęk
opiekunów przed pojawiającą się agresją dziecka. Warto odróżnić pojęcia gniewu od agresji.
Gniew  to  reakcja  emocjonalna  na  niepowodzenie.  Może  być  wyrażana  krzykiem,
podniesionym głosem, gestami, słowami. Agresja z kolei to zachowania podejmowane w celu
wyrządzenia komuś krzywdy lub uszkodzenia jakiegoś przedmiotu. Zachowania agresywne
pojawiają  się  częściej  u  chłopców,  chłopcy  także  mają  w  sobie  więcej  przyzwolenia  na



agresję rówieśników. Co ciekawe, zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek pojawia się tzw.
agresja odwetowa, czyli odwzajemnianie wyrządzonej krzywdy. Taka potrzeba wyłania się,
nawet jeśli wyrządzono dziecku krzywdę niechcący. Dopiero w środkowym wieku szkolnym
zaczynają  uwidaczniać  się  różnice  płciowe.  U chłopców coraz częściej  zdarza  się  agresja
fizyczna. Z kolei u dziewczynek poziom agresji fizycznej w tych latach spada, a w jej miejsce
pojawia się częściej inna jej forma – tak zwana agresja społeczna, czyli taka, która ma na celu
naruszyć czyjeś poczucie własnej wartości, popsuć jego stosunki z kolegami, itp. Przejawia
się ona poprzez plotkowanie, przezywanie, groźby wykluczenia z grupy (np. nieprzyjęcie do
drużyny na WF-ie, nieprzyjęcie lub usunięcie z grupy np. na komunikatorach internetowych)
czy z jakiegoś wydarzenia (niezaproszenie na urodziny). Takie wykluczenie może prowadzić
u dziecka do poczucia krzywdy, odrzucenia i żalu. Utrzymujące się zachowania wykluczające
mogą  prowadzić  do  wycofania  się  dziecka  z  aktywności  grupowej,  izolowania  się  lub  z
drugiej strony, eskalacji niewłaściwych zachowań i agresji. Najczęściej wykluczane są dzieci
w jakiś sposób wyróżniające się- nieśmiałe, agresywne, mające trudności w kontrolowaniu
emocji i stosowaniu się do zasad i reguł. Powstaje błędne koło, ponieważ odrzucenie przez
grupę  może  wzmacniać  i  utrwalać  te  zachowania.  Najbardziej  popularni  i  lubiani  są
uczniowie mili, życzliwi, pomocni i kontrolujący swoje emocje.

    Rodzina i najbliższe osoby w życiu dziecka są pierwotnym ich otoczeniem i mają znaczący
wpływ na jego relacje rówieśnicze. Widać to w dwojakim wpływie relacji rodzic-dziecko na
stosunki między rówieśnikami. Wpływem bezpośrednim nazywamy narzucanie dzieciom tego
z kim i  w jakich warunkach mają się  ze sobą spotykać.  Rodzice robią to  między innymi
poprzez wybór miejsca  zamieszkania,  zapraszanie do domu „odpowiednich” rówieśników,
zapisywanie dzieci na konkretne zajęcia pozaszkolne. Psycholog dziecięcy H.Rudolf Schaffer
pisze, że zbytnia ingerencja w relacje koleżeńskie dzieci może prowadzić do ograniczenia ich
umiejętności społecznych. Wpływ pośredni środowiska rodzinnego dziecka na jego relacje z
rówieśnikami dotyczy rodzaju doświadczeń dziecka płynących z tego środowiska. Uważa się,
że  bezpieczny  rodzaj  przywiązania  z  pierwszą  ważną  osobą  w  życiu  dziecka  wpływa
pozytywnie na jakość jego relacji z rówieśnikami. Także niektóre rodzaje stylu wychowania
wywierają  wpływ  na  jakość  tych  relacji.  Rodzice  niedostępni  emocjonalnie,  chłodni,
autorytarni sprzyjają zachowaniom agresywnym swoich dzieci w grupie. Rodzice pobłażliwi,
idealizujący  dzieci,  którzy  nie  wyznaczają  im  bezpiecznych  granic,  wpływają  swoimi
oddziaływaniami na utrudnienia w przyswajaniu i stosowaniu się dzieci do zasad grupowych.
Rodzice wyrozumiali,  wrażliwi,  dający dzieciom wsparcie  i  ciepło emocjonalne  pomagają
swoim dzieciom uzyskać poczucie pewności siebie w relacjach z rówieśnikami.

    W średnim wieku szkolnym zmienia się podejście do przyjaźni. W wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym relacje te były krótkotrwałe, mogły zmieniać się z błahych powodów, np.
nie  pożyczenia  zabawki,  tak  w  średnim  wieku  szkolnym  przyjaźnie  stają  się  bardziej
poważne.

Dla dzieci w wieku 8-10 lat przyjaciele to: „ (…)ludzie, którzy dobrze i często się ze sobą
bawią, ale przede wszystkim pomagają sobie w kłopotach, ufają sobie nawzajem. Przyjaciele



zaczynają  mieć  swoje  sekrety,  tworzą  się  pierwsze  małe  grupki,  ze  swoimi  „tajnymi”
spotkaniami i„sekretnym” językiem. Przyjaźnie są trwalsze, ale nadal narażone na rozpad”.

Dla dzieci w wieku 11 lat przyjaciele to „(…) ludzie, którzy mają wspólne zainteresowania,
rozumieją się nawzajem, pomagają w trudnościach, dzielą intymnymi informacjami o sobie,
ufają sobie nawzajem. Przyjaciele zwykle lubią spędzać czas w podobny sposób, ale mogą się
przyjaźnić mimo różnych zainteresowań czy upodobań. Przyjaźnie są trwałe.”

    Obok nauki w tym okresie najważniejszą aktywnością dzieci są gry i zabawy. Pełnią one
niebagatelną rolę w ich rozwoju. Dzięki nim dzieci rozwijają wyobraźnię i myślenie twórcze,
ćwiczą pamięć i uwagę, spostrzegawczość i logiczne myślenie. Gry i zabawy z rówieśnikami
przyczyniają się do rozwoju emocjonalno-społecznego. Dziecko ćwiczy się w różnych rolach
społecznych,  uczy się ustalania  i  odnoszenia się do ustalonych reguł,  a wypełnianie  reguł
może stać się źródłem przyjemności, nawiązuje nowe kontakty, uczy się podtrzymywać stare,
uczy  się  współpracy,  rozwija  samokontrolę  i  samoregulację,   empatię  i  zachowania
prospołeczne w odgrywaniu ról. 

    Jak widać zabawy i gry z kolegami/koleżankami są niezwykle ważne w rozwoju dziecka w
tym okresie szkolnym, należy dzieciom na nie pozwalać, stwarzać do nich warunki, a nawet
je do nich zachęcać.
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