
1. ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY UCZNIÓW
W WIEKU 9 – 13 LAT

Formy i metody pracy nauczyciela przy wdrażaniu treści przyrod-
niczych zależą  od wieku dziecka. Dzieci 9-10-letnie, czyli uczniowie
kl. IV znajdują się w ostatniej fazie okresu zwanego późnym dzieciń-
stwem. Odznaczają się dużą sprawnością  f izyczną i  zręcznościową . Po-
trafią poprawnie wyrażać swoje myś l i ,  przyswajają dość łatwo różno-
rodne informacje, potrafią  systematyzować  pojęcia i łączyć  je w związ-
ki przyczynowo-skutkowe. Mają  też  si lnie rozwinięte zdolności doko-
nywania spostrzeżeń wzrokowych i  słuchowych. Ich cechą charaktery-
styczną  jest ogromna potrzeba ruchu.

Inaczej wygląda charakterystyka ucznia 13-letniego – naszego szó-
stoklasisty. Uczniowie klasy VI znajdują  się w okresie dorastania. Na-
stępuje u nich szybki rozwój fizyczny, biologiczny, psychiczny oraz in-
telektualny. Zmiany te powodują  znaczną pobudliwość nerwową , daje się
zauważyć :  rozdrażnienie, draż l iwo ść,  wraż l iwo ść , a często brak opano-
wania. Szybko męczą  się nużą , wykazują dużą  zmienność  usposobienia:
od nadmiaru entuzjazmu do pełnego zniechęcenia, od radości do pełnego
smutku, nawet płaczu. Są  bardzo towarzyscy lub szukają  samotności.1,2

Krótką charakterystykę rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku
9-13 lat przedstawiają  kolejno tabele 1,2,3.3

                                          
1 M.Żebrowska – Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PWN 1976 r.
2 M.Przetacznikowa, Z.Włodarski – Psychologia wychowawcza, PWN 1981 r.
3 Strona internetowa
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Tabela 1. Rozwój f izyczny

Wiek Rozwój fizyczny

9 – 11 lat - zmniejszenie tempa wzrostu, wzrost wewnętrzny organizmu

- uwidacznia się większa sprawność  f izyczna u chłopców

- rozwój dojrzałości płciowej (wcześniej u dziewczynek)

11 – 13 lat - trwa intensywny przyrost wagi i wysokości ciała

- dysproporcje w sylwetce

- pojawiają się  drugo- i  trzeciorzędowe cechy płciowe

- wzmaga się działalność  gruczołów wydzielniczych skóry

- osiąganie dojrzałości płciowej (dziewczę ta)

- okres dojrzewania powoduje osłabienie organizmu

- kształtuje się typowo męska i  typowo kobieca sylwetka



Tabela 2. Rozwój emocjonalny

Wiek Ogólna
 charakterystyka

Kontakty
 z rodzicami

Kontakty
 z rówieśnikami

Wartości Samoocena

9-11
lat

- coraz częściej re-
akcjom emocjonal-
nym towarzyszy
ocena intelektualna
tzn. dziecko rozu-
mie dlaczego się
złości lub śmieje

- panowanie nad
swoimi uczuciami

- coraz trwalsze
przejawy i formy
wyrażania emocji,
wywołanych już
przez przypadko-
we sytuacje

- zdolność do
przeżywania dłu-
żej trwających u-
czuć

zanikania nagłych
wybuchów złości

- rodzina pozostaje
nadal źródłem
uczuć

- duże znaczenie
odgrywa mama, oj-
ciec na dalszym
planie; z nim łączą
dziecko zazwyczaj
stosunki przyjaciel-
skie

- dążenie do har-
monijnego współży-
cia z zespołem ró-
wieśników

- ważne jest dobro
zespołu lojalność
wobec niego, ofiar-
ność, podporządko-
wanie się interesom
zespołu, jego nor-
mom

- nauka współ-
działania

- liczy się opinia
członków grupy

- uznawanie norm
wartości grupy, w
której się uczestni-
czy

- ważne jest prze-
strzeganie tych za-
sad, wykonywanie
obowiązków wobec
zespołu



11 – 13
lat

- niestabilność
emocjonalna

- dominuje radość
i poczucie humoru
(dostrzeganie ko-
mizmu sytuacji)

- oscylacja mię-
dzy uczuciami
krańcowymi (cza-
sem potrzebuje
przyjaciół, a cza-
sem od nich stroni)

- przesadna pew-
ność siebie, po-
czucie siły i mocy
na zmianę ze sta-
nami rezygnacji

- niestałość uczuć

- odkrycie świata
wewnętrznego

- pierwsze sym-
patie, zadurzenia

- rozluźnienie
kontaktów z rodzi-
cami (krytycyzm)

- dążenie do samo-
dzielności rodzi
konflikty

- potrzeba autono-
mii (dotyczy uczuć,
poglądów, działań)

- nawiązywanie
ścisłych kontaktów
z rówieśnikami (pa-
czki)

- częste konflikty
dziewcząt z chłop-
cami

- dziewczęta pró-
bują zwrócić uwagę
chłopców

- chłopcy się jesz-
cze nie interesują
dziewczętami

- pierwsze przyjaź-
nie oparte na
wspólnym spędza-
niu czasu, zaintere-
sowaniach

- poczucie solidar-
ności z grupą

- rozwój uczuć
wyższych (intelek-
tualnych, estetycz-
nych, moralno –
społecznych)

- wrażliwość na
piękno

- emocjonalny
stosunek da same-
go siebie

- dążenie do sa-
mopoznania, po-
równywanie swo-
jej osoby, wyglą-
du z zachowaniem
i wyglądem kole-
gów.



Tabela 3. Rozwój intelektualny

Wiek Ogólne cechy Zainteresowania

9 – 11 lat - spostrzeżenia nabierają
charakteru abstrakcyjnego

- skierowanie uwagi na wła-
sne cechy i czynności psy-
chiczne

- pamięć mechaniczna ustę-
puje miejsca pamięci logicz-
nej, wzrasta szybkość  i  ła-
twość zapamiętywania

- rozwój koncentracji , potra-
fi ą  dłużej skupić uwagę  na
jednej czynności

- wi ększe zaciekawienie
ludźmi

- zaciekawienie zdarzeniami
zachodzącymi w grupie

- rodzice podlegają bacznej
obserwacj i

- tajne kluby i  paczki

11 – 13
lat

- intensywny rozwój

- pojawia się  zrozumienie
przenośni i  symboli

- rozwija się pamięć logicz-
na (wybiórcze zapamiętywa-
nie materiału)

- rozwój myś lenia formalne-
go i abstrakcyjnego prowadzi
do refleksyjności i krytycy-
zmu

- rozwój pierwszych poważ-
nych zainteresowań

- potrzeba poznawania siebie
i świata

Trudno byłoby pominąć w tym rozdziale teorię  Piageta – wybitne-
go szwajcarskiego psychologa i  f i lozofa.

Według Piageta występują  t rzy poziomy przejścia od czynności do
operacji. I tak od 7 – 8 roku życia zaczyna się poziom operacji, który
odnosi się do przekształceń rzeczywistości (zbierać i  rozdzielać i td.)
Natomiast okres, który nas interesuje, od 8 do 11, 12 lat jest okresem
wykończenia operacji konkretnych.  Potem już tylko okres operacyjny
charakterystyczny dla pre-adolescencj i, a osiągający punkt równowagi
około 14-15 roku życia pozwala na wykończenie konstrukcj i  jeszcze
ograniczonych i  częściowo niekompletnych, właściwych dla operacji
konkretnych. Ma tu autor na myś l i  pojęcia: niezmienności,  operacje kon-
kretne, szeregowanie, klasyf ikację, l iczbę,  przestrzeń,  czas i  prędkość .4

                                          
4 J. Piaget, B. Inhelder,  Psychologia dziecka, Wydawnictwo Siedmiogród, Wrocław 1999 r
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Ewolucyjny proces, którego aspekt poznawczy opisałam wyżej łą-
czy się  według Piageta z aspektem uczuciowym i społecznym, które są
nierozdzielne i  „żadne z nich nie mogłoby funkcjonować bez drugiego”.5

Zatem gdy dziecko osiągnie poziom operacji, staje się przez to sa-
mo zdolne do współdziałania tak, ze nie można rozdzielić tego, co jest
przyczyną  a co skutkiem w tym całościowym procesie.
„Operacje konkretne maja tę właściwość , iż dotyczą bezpośrednio
przedmiotów lub ich związków (klas), ich relacji i  podziałów (.. .) na po-
ziomie, do którego teraz przechodzimy pojawia się  wielka nowość  (. ..)
dzięki odróżnieniu formy od treści podmiot staje się zdolny do prawi-
dłowego rozumowania o sądach, których nie uważa lub jeszcze nie uważa
za słuszne, to znaczy, które traktuje jako czyste hipotezy. Staje się zatem
zdolny do wyciągania niezbędnych konsekwencji z prawd tylko moż l i-
wych, co stanowi początek myś l i  hipotetyczno-dedukcyjnej lub formal-
nej, co prowadzi do kombinatoryki”.6 Około 11-12 roku życia pojawia
się szereg nowych schematów operacyjnych (formalne) takich jak: pro-
porcje, podwójne systemy odniesień, równowaga hydrostatyczna, pojecie
prawdopodobieństwa.
W okresie tym rozwija się tzw. „spontaniczna formacja ducha ekspery-
mentu”, czego nie można tworzyć  na poziomie operacji  konkretnych. Oto
przykłady: elastyczność, wahadło.7

Badanie B.Irhelder i  J.Piageta (1970) dotyczące rozwiązywania zadań
wskazują na to, ze przekształcenie operacji  konkretnych w operacje for-
malne, umoż l iwiaj ące rozumowanie hipotetyczno-dedukcyjne, nie doko-
nują się nagle – jest to długi – proces, który rozpoczyna się w wieku 12
lat, a kończy dopiero w wieku 17 – 18 lat. W okresie tym zmienia się  nie
tylko metoda rozwiązywania zadań ale ujawnia się również nowa posta-
wa wobec problemów.
A wi ęc jak stwierdza Piaget: „Rozwój umysłowy dziecka jawi się ogólnie
jako następujące kolejno  trzy wielkie konstrukcje, z której każda jest
przedłużeniem poprzedniej.”8

Nie sposób nie docenić znaczenia wkładu J.Piageta w rozumienie roz-
woju myś lenia dziecka. „Teoria naukowa ma jednak z reguły tę właści-
wość,  że dotyczy fragmentu rzeczywistości, które w praktyce współist-
nieją z innymi, tworząc złożony i niepowtarzalny wzór. Dlatego bezpo-
średnie jej przekładanie na język praktyki na przykład szkolnej,  nie zaw-
sze daje oczekiwane rezultaty. Poza tym teoria naukowa zmienia się  pod
wpływem nowych danych. (. ..) Znaczące modyfikacje teori i  Piageta są
zawarte w książce M.Donaldson „Myś lenie dzieci”. Choć zgadza się  ona
z Piagetowską  charakterystyką  procedur intelektualnych typowych dla
kolejnych stadiów rozwojowych, to zwraca ona uwagę na znaczący
wpływ interakcji  społecznych dla osiągnięć  dzieci.  (...) Psychologowie
generalnie zgadzają sie, że Piaget, trafnie opisując ograniczenia związa-
ne z myś leniem, nie docenił  dzieci oraz wpływu środowiska mogącego

                                          
5 J. Piaget, B. Inhelder,  Psychologia dziecka, Wydawnictwo Siedmiogród, Wrocław 1999 r., s. 85
6 J. Piaget, B. Inhelder,  Psychologia dziecka, Wydawnictwo Siedmiogród, Wrocław 1999 r., s. 97
7 J. Piaget, B. Inhelder,  Psychologia dziecka, Wydawnictwo Siedmiogród, Wrocław 1999 r., s. 97
8 J. Piaget,   Psychologia  i epistemologia” PWN Warszawa 1977 r., s. 45
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różnicować  ich kompetencje. (. ..) A co z tego wynika dla szkoły? (...)
dotyczy to konieczności indywidualizowania zadań szkolnych z uwagi na
wi ększe, niż przypuszczano, różnice w kompetancjach poznawczych w
tym samym wieku. (...) chodzi o wnikliwe rozpoznanie zasobów wiedzy
osobistej dzieci i różnicowanie ich technik działania tak, by poszczegól-
ni uczniowie radzil i  sobie z zadaniami.”9

Te wszystkie cechy 9 – 13 latka należy brać  pod uwagę  dobierając
metody i  formy pracy na lekcjach przyrody.

mgr Jolanta Olesińska

Nauczyciel przyrody i biologii w Szkole Podstawowej im. Powstań-

ców Ś l ąskich nr 5 w Wieluniu i Gimnazjum nr 1 im. K. Wielkiego w

Wieluniu

                                          
9 K. Kruszewski, Pedagogika w pokoju nauczycielskim, WSiP, Warszawa 2000r, s. 144, 145


