
   ZAGLĄDAMY DO MÓZGU 

  

Mózg dziecka to niesamowite narzędzie. Jest jak komputer - trzeba wiedzieć , 

jak go „zaprogramować”, aby wykorzystać choć część jego nieograniczonego 

potencjału.  

Co się kryje w mózgu dziecka?  Czy już po porodzie stanowi całkowicie 

ukształtowaną strukturę?  Jaki wpływ mamy my – rodzice na mózgi naszych dzieci i 

czy w ogóle mamy wpływ?  Jak wpływa stres na mózg dziecka? 

W długotrwałym procesie rozwoju układu nerwowego największe znaczenie ma 

jednak etap intensywnego mnożenia się synaps, czyli połączeń między komórkami 

nerwowymi w mózgu. Ma to miejsce we wczesnym dzieciństwie i jest związane z 

wpływem czynników zewnętrznych. To, co dzieje się na  początku w mózgu dziecka  

nazwałabym przekornie „stratą”.   

Dziecko rodzi się i w chwili urodzenia posiada 200 miliardów komórek 

nerwowych. Od tego momentu rozpoczyna się ich utrata. Tylko do pierwszego roku 

zycia dziecko traci ich 80 milionów. Gdy stajemy się nastolatkami, mamy o 90 

miliardów komórek mniej, gdy kończymy 35 lat, mamy ich łącznie mniej o 100 

miliardów, a wieku 70 lat  - mniej o 105 miliardów. Czy tak musi być? Czy musimy 

tracić komórki nerwowe? Dzieje się tak z powodu zjawiska zwanego „przycinanie 

synaps”. Można porównać to zjawisko do krzewu, który musi być przycinany, żeby 

rosnąć lepiej.  

W chwili urodzenia mózg dziecka jest mózgiem niedokończonym, podatnym na 

kształtowanie zarówno dobre jak i złe. Dokonuje się to w relacji rodzic – dziecko. 

Te 200 miliardów komórek nerwowych, z którymi dziecko się rodzi nie 

wytworzyły ze sobą połączeń w wyższych partiach mózgu. Połączenia, które się 

wytworzą odpowiedzialne będą w dużym stopniu za inteligencję emocjonalną i 

społeczną dziecka. Na te połączenia jako rodzice mamy ogromny wpływ.  

W okresie od urodzenia do mniej, więcej 7 roku życia następuje największe 

tempo połączeń w mózgu. Aktywność mózgu trzylatka jest dwukrotnie większa, 

niż u osoby dorosłej.  Po 7 roku życia następuje tzw „przesianie”. Wtedy, to 

błyskawiczne tempo, które następowało do tego czasu nieco się spowalnia. Rodzicom 

nieraz wydaje się wtedy, ze ich dziecko nagle „głupieje”, nie chłonie wszystkiego już 

tak szybko, jak wcześniej. Jest to normalny, a nawet wskazany proces do dalszego 

prawidłowego rozwoju.  

Czas do 7 roku życia jest okresem niezwykle cennym, zarówno do równania 

zauważonych deficytów, jak i do prawidłowego rozwoju.  

Mózg dziecka może się dostosowywać do środowiska w jakim się znajdzie. Ta 

zdolność przystosowania się wpływa na korzyść, lub niekorzyść dziecka.  

Jeśli dziecko ma rodzica , który się nad nim znęca, może zacząć 



przystosowywać się do życia w brutalnym świecie. To przystosowanie zaowocuje 

zmianami w budowie i systemach neurochemicznych w mózgu. Stres w dzieciństwie 

może powodować śmierć komórek w ważnej strukturze mózgu. Tą struktura jest 

hipokamp. Odgrywa on ważna rolę w przypadku pamięci długotrwałej . Na zdjęciach 

tomograficznych mózgów dzieci, które doświadczyły intensywnego cierpienia, przy 

braku pocieszenia hipokamp wydaje się być zmniejszony z powodu śmierci 

tworzących go komórek.   

Silny, długotrwały stres prowadzić może do hiperczujności, wyższego poziomu 

agresji, reakcji strachu bądź nieustannych impulsów ataku/obrony w mózgu gadzim.  

  

Bardzo istotne jest więc jak słuchamy naszych dzieci, jak się z nimi bawimy, 

jak je obejmujemy, pocieszamy, czy traktujemy, gdy jest niegrzeczne.  

Gdy wychowując, jesteśmy wrażliwi na emocje naszego dziecka, czujni – w mózgu 

naszej pociechy powstają połączenia, które umożliwiają mu radzenie sobie ze stresem, 

złością , posiadanie woli do realizowania ambicji i marzeń , odczuwania silniej, 

spokojnej miłości, tworzenia dobrych związków.  

Gdy pomagamy dzieciom radzić sobie z silnymi emocjami duża liczba komórek w 

jego wyższych ośrodkach mózgowych zaczyna tworzyć ścieżki łączące się z niższymi 

ośrodkami mózgu. (drogi „góra – dół”). Z czasem połączenia te zaczynają w sposób 

naturalny kontrolować prymitywne, inicjowane przez niższe ośrodki impulsy złości, 

strachu, cierpienia, co uwrażliwia w dziecku myślenie o własnych emocjach, a nie 

rozładowywanie ich w formie prymitywnych zachowań (np. bicia lub ucieczki).  

Co możemy zrobić: 

  traktować poważnie cierpienia dziecka (nawet jeśli jest to nie zgodne z twoim 

odbiorem sytuacji); 

  reagować na uczucia dziecka właściwym tonem głosu i energicznie 

  zachować spokój i ustalać jasne dla dziecka granice – dawanie wolności, ale w 

ustalonych wcześniej ramach. 

 stosować fizyczne metody uspokajania – nasz własny spokój i przytulenie 

wpłynie kojąco na emocje „buzujące” w danej chwili w dziecku. Warto tu 

pamiętać, Ze jeśli sami jesteśmy zestresowani, warto poświęcić chwilę by 

samemu się uspokoić najpierw.  

  

  

  

  



  

Na ilustracji widoczny jest efekt „przesiania”  
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