
  „AGRESJA WSRÓD DZIECI” 

  

     Każdy z nas posiada pewien potencjał agresji, która może się ujawnić w zależności od 

sytuacji i środowiska, w jakim przebywamy. Współcześnie nasila się zjawisko agresji wśród 

dzieci, spowodowane tym, że rodzice w pogoni za pracą i zabezpieczeniem bytu maja coraz 

mniej czasu na wychowanie dzieci.  

     Powszechnie przez agresję rozumie się wrogie zachowania i odniesienia, które wyrządzają 

komuś krzywdę (szkodę, stratę) fizyczną lub psychiczną. Podjęte działania określa się w tym 

przypadku mianem agresji, natomiast sam zamiar-agresywnością. Agresywność jako 

właściwość osobowości, charakteryzuje się częstymi i nieadekwatnymi do sytuacji reakcjami 

złośliwymi o znacznym nasileniu. Zachowanie agresywne może być jawne, o fizycznym lub 

werbalnym charakterze, może też wystąpić jako zamaskowane w psychologicznych i 

symbolicznych formach. Agresja może być skierowana na zewnątrz (środowisko, otoczenie, 

rodzina, rywal, itp.) lub do wewnątrz, jako tzw. autoagresja. 

     U dzieci występuje agresja werbalna i niewerbalna. Formami agresji werbalnej są : 

przezywanie, skarżenie, aroganckie odzywanie się do dorosłych lub rówieśników, 

wyśmiewanie, czynienie złośliwych uwag mających na celu zrobienie koledze przykrości. 

Agresja niewerbalna występuje w dwóch postaciach: agresja fizyczna , agresja niefizyczna. 

Agresja fizyczna to bezpośrednie zadawanie bólu innym osobom. W momencie wybuchu złości 

dziecko bije, niekiedy gryzie lub drapie drugą osobę. Atak nie zawsze jest skierowany na tego, 

kto go wywołał. Dziecko odreagowuje na swoim koledze, kopie psa lub drze rysunek, czyli 

przenosi agresję z osoby, która ja pobudziła, na inną, zwykle mniej zagrażającą dziecku, albo 

na rzecz. Agresja niefizyczna występuje w szczególności u dzieci w wieku przedszkolnym. Jest 

to przedrzeźnianie, robienie min. Pokazywanie języka koledze, różnego rodzaju gesty mające 

zranić drugą osobę. 

Należy pamiętać, że zachowania agresywne mają zawsze swoją przyczynę. Zwykle ich podłoże 

stanowią niezaspokojone potrzeby dziecka takie jak: akceptacja, poczucie przynależności do 

grupy, poczucie bycia wartościowym człowiekiem. 

Powstawaniu zachowań agresywnych sprzyjają: 

· doznanie jakiejkolwiek formy przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej,  

· uczucie bezsilności, 

· uczucie upokorzenia, 

· uczucie złości lub rozpaczy, 

· uczucie zagrożenia, 

· powiększające się poczucie samotności, opuszczenia, 



· podatność na dewiacje, uzależnienie, przestępczość. 

Podstawowa cechą dzieci agresywnych jest nadmierna, trudna do opanowania wybuchowość. 

Zachowania takie występują często i jest ich dużo. Dziecko ma problemy z kontrolowaniem 

swojej reakcji na negatywne bodźce, które ją wywołują.  

Agresywność może przejawiać się w różnych formach: 

· napastliwość fizyczna, 

· napastliwość słowna, kłótnia, przekleństwa, 

· nadmierny krytycyzm, 

· napastliwość wyrażana krzykiem,  

· trzaskanie drzwiami, tupanie nogami, 

· niszczenie cudzej własności, 

· nadmierna drażliwość przejawiająca się porywczością. 

Znaczną rolę w powstawaniu zachowań agresywnych mają następujące czynniki: telewizja, gry 

komputerowe, filmy wideo, prasa, szkoła, dom rodzinny. Nie stwarzajmy sytuacji 

wywołujących agresję u dzieci !      
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