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ARKUSZ UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECI W WIEKU 5-9 LAT 

 

  DANE O DZIECKU 

Imię   

Płeć  

Data urodzenia  

Nazwa placówki: 
przedszkole/szkoła 

 

Miejsce 
zamieszkania 

Miasto  Osada do 5 tys. 
mieszkańców 

  Wieś  

Rodzeństwo  1  2  3  i 
więcej 

 

 

Obserwacja 

Data rozpoczęcia  

Data zakończenia  

Miejsce obserwacji   

 

 

A. Dziecko komunikuje się z 
rówieśnikami i dorosłymi, 
werbalnie i pozawerbalnie 
 

Obserwacja  
UWAGI 

Czy dziecko przejawia  
następujące umiejętności                  

i zachowania? 
 

ZDECYDOWANIE 
TAK 

RACZEJ 
TAK 

RACZEJ 
NIE 

ZDECYDOWANIE 
NIE 

1. rozumie polecenia 
dorosłych 

     

2. słucha uważnie, 
koncentruje się na 
poleceniach 

     

3. rozumie intencje innych       

4. potrafi powiedzieć o 
sobie, zna swoje 
pochodzenie i 
środowisko rodzinne 

     

5. jasno wyraża swoje 
potrzeby 

     

6. potrafi wyrażać  emocje 
w sposób werbalny 

     



7. adekwatnie wyraża 
emocje w sposób 
niewerbalny 

     

8. potrafi zainicjować 
rozmowę z 
kolegą/koleżanką 

     

9. potrafi kontynuować 
zainicjowaną rozmowę 

     

10. zna podstawowe 
symbole komunikowania 
pozawerbalnego 

     

11. ma zdolność do 
mówienia o własnych 
uczuciach 

     

12. potrafi logicznie 
budować zdania i 
posługiwać się  
poprawnie  językiem 
ojczystym 

     

13. potrafi zakomunikować 
swój nastrój, wskazać  
problem 

     

14. rozumie, że rozmowa 
jest sposobem 
nawiązywania relacji z 
innymi ludźmi 

     

15. w zrozumiały sposób 
komunikuje się z dziećmi 
i dorosłymi 

     

16. dokonuje 
autoprezentacji (dzieli 
się swoimi myślami, 
uczuciami) 

     

B. Dziecko radzi sobie w 
sytuacjach trudnych  

Obserwacja UWAGI 

Czy dziecko przejawia  
następujące umiejętności i  
zachowania? 

ZDECYDOWANIE 
TAK 

RACZEJ 
TAK 

RACZEJ 
NIE 

ZDECYDOWANIE 
NIE 

1. samodzielnie i wytrwale 
podejmuje próby 
poradzenia sobie z 
trudnością 

     

2. wykazuje inicjatywę przy 
rozwiązywaniu i  
łagodzeniu konfliktu 

     

3. nie wybucha złością      

4. nie reaguje płaczem      

5. nie reaguje gniewem, nie 
obraża się 

     

6. szuka oparcia w 
nauczycielu w sytuacji 

     



trudnej 

7. potrafi (zwrócić się o 
pomoc i wytłumaczyć , 
na czym polega 
trudność) prosić o 
pomoc osobę dorosłą  

     

8. okazuje radość z 
pokonania trudności 

     

9. potrafi opanować złość i 
agresję 

     

10. potrafi pogodzić się z 
porażką 

     

11. zna swoje obowiązki i 
prawa 

     

12. potrafi być asertywne      

13. potrafi przyjąć krytykę 
 

     

14. wyraża złość i gniew w 
sytuacjach, które są dla 
niego trudne, w sposób 
akceptowany w grupie 

     

15. potrafi opisać swoje 
uczucia 

     

16. radzi sobie w sytuacjach 
konfliktu z pomocą 
nauczyciela lub 
samodzielnie 

     

17. wykazuje motywację do 
działania i poznawania 
siebie, innych i 
otaczającego świata 

     

C. Dziecko jest wrażliwe na 
uczucia i potrzeby innych, 
okazuje pomoc innym 

Obserwacja UWAGI 

Czy dziecko przejawia 
następujące umiejętności i  

zachowania? 

ZDECYDOWANIE 
TAK 

RACZEJ 
TAK 

RACZEJ 
NIE 

ZDECYDOWANIE 
NIE 

1. okazuje empatię 
koleżankom i kolegom 

     

2. chętnie pomaga innym      

3. potrafi dzielić się z 
innymi 

     

4. rozumie  sytuację, gdy 
drugiej osobie dzieje się 
krzywda 

     

5. rozumie uczucia innych       

6. potrafi zrezygnować z 
jakiegoś swojego dobra 
na rzecz drugiej osoby   

     

7. rozumie, co oznacza 
szacunek dla drugiej 

     



osoby 

8. potrafi nazywać swoje 
emocje 

     

9. potrafi kontrolować 
swoje emocje 

     

10. zna poczucie winy  i 
rozumie sens poniesionej 
kary  

     

11. Odczuwa potrzebę i 
przyjemność ze 
spędzania czasu wolnego 
z rówieśnikami 

     

12. ma świadomość i potrafi 
opisać odczuwane 
emocje  

     

13. wyraża swój stan 
emocjonalny za pomocą 
głosu  lub ruchu 

     

14. wykazuje cierpliwość, 
np. podczas oczekiwania 
na swoją kolej 

     

15. stosuje się do ustalonych 
zasad w czasie gier, 
zabaw, zajęć, szczególnie 
dotyczących 
bezpiecznego 
zachowania 

     

16. ma świadomość 
niebezpieczeństw 
wynikających z 
nieprzestrzegania 
zakazów 

     

D. Dziecko współpracuje w 
grupie 

Obserwacja UWAGI 

Czy dziecko przejawia 
następujące umiejętności i  

zachowania? 

ZDECYDOWANIE 
TAK 

RACZEJ 
TAK 

RACZEJ 
NIE 

ZDECYDOWANIE 
NIE 

1. przestrzega zasady 
przyjęte w grupie 

     

2. podejmuje różne role w 
grupie 

     

3. wypełnia role w grupie      

4. wchodzi w interakcje z 
innymi dziećmi podczas 
zabaw i gier 

     

5. poszukuje kompromisu i 
potrafi do niego dążyć  

     

6. dzieli się z innymi      

7. z łatwością nawiązuje 
kontakty z innymi 

     

8. inicjuje zabawę      



9. pełni w zabawie rolę 
lidera 

     

10. ma kolegów/koleżanki, z 
którymi lubi się bawić 

     

11. adekwatnie reaguje na 
kary 

     

12. adekwatnie reaguje na 
nagrody i pochwały 

     

13. jest nerwowe lub 
nadpobudliwe ruchowo 

     

14. jest nadaktywne, ma 
problemy z koncentracją 

     

15. współpracuje z innymi 
dziećmi ze szczególnym 
uwzględnieniem 
planowania oraz 
podziału zadań 

     

16. rozumie konsekwencje 
swoich działań 

     

17. przyjmuje konsekwencje 
swojego zachowania 

     

18. wie, w jakich sytuacjach 
należy komuś zwrócić 
uwagę, że postępuje 
niezgodnie z normami i 
zasadami  

     

19. podejmuje próby 
oceniania swojego 
zachowania w kontekście 
podejmowanych zadań 
oraz obowiązujących 
norm grupowych 

     

20. respektuje prawa i 
obowiązki 

     

21. we wspólnej zabawie 
uwzględnia potrzeby 
innych osób i swoje 

     

22. w różnych sytuacjach 
zabawowych wdraża 
zasady dobrego 
zachowania 

     

23. buduje z innymi dziećmi 
strategie radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych 
dla niego emocjonalnie 

     

E. samoograniczenia    
    dziecka 

Obserwacja UWAGI 

Czy dziecko przejawia 
następujące umiejętności i  

zachowania? 

ZDECYDOWANIE 
TAK 

RACZEJ 
TAK 

RACZEJ 
NIE 

ZDECYDOWANIE 
NIE 

1. powstrzymuje się od      



zachowań agresywnych 

2. potrafi panować nad 
złością,  powstrzymać 
złość 

     

3. potrafi powstrzymać 
płacz 

     

4. nie dokucza i nie 
przeszkadza  innym 

     

5. szanuje swoje prace, jak i 
prace kolegów i 
koleżanek 

     

6. jest uległe w stosunku do 
rówieśników 

     

7. jest drażliwe, miewa 
częste zmiany nastroju 

     

8. jest radosne, 
spontaniczne, okazuje 
swój nastrój głośnym 
śmiechem 

     

9. kontroluje swoje 
zachowania pod 
wpływem napięcia 
emocjonalnego 

     

10. potrafi zapanować nad 
swoim zachowaniem, 
które może innych zranić  

     

11. poprzez swoje 
zachowanie tworzy 
dobrą atmosferę w 
grupie 

     

 

 

Możliwości odpowiedzi i punktacja 

Zdecydowanie tak       -   3 pkt. 

Raczej tak                     -    2 pkt. 

raczej nie                       - 1 pkt. 

zdecydowanie nie        - 0 pkt. 

Instrukcja do zestawienia wyników: 

1) Wyniki surowe dotyczące dzieci np. 5-letnich /potem kolejna tabela dzieci 6-letnich itd./ 

Nr 
dziecka 

A. Dziecko komunikuje się z rówieśnikami i dorosłymi, werbalnie i pozawerbalnie 
Numer pytania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

1              

2              

3              

4              



5              

6              

7              

8              

              

              

suma              

średnia              

 

2) Zestawienie uzyskanych punktów w poszczególnych podskalach: 

Podskala A - liczba punktów każdego dziecka i całej grupy/klasy. 

Podskala B- liczba punktów każdego dziecka i całej grupy/klasy. 

Podskala C- liczba punktów każdego dziecka i całej grupy/klasy. 

Podskala D - liczba punktów każdego dziecka i całej grupy/klasy. 

Podskala E- liczba punktów każdego dziecka i całej grupy/klasy. 

3) Opis indywidualnego profilu umiejętności społecznych badanego dziecka. 

 

 

Podpisy autorów: Stanisława Nazaruk, Joanna Marchel 

 

 


