
 

9-letnie dziecko: rozwój dziewięciolatka 

Dzisiaj wiemy, że rozwój dziecka nie przebiega  jednostajnie i okresy równowagi 

przeplatane są okresami braku stabilizacji. 

Dziewięciolatek jest spokojniejszy, staje się bardziej skryty i zamknięty w sobie. W życiu 

dziecka coraz ważniejsi stają się rówieśnicy i z nimi najchętniej spędza czas. Zdanie 

kolegów staje się coraz ważniejsze niż rodziców. Chętniej też przebywa z tatą i lubi 

asystować przy różnych pracach. Może dlatego, że tata traktuje dziecko poważniej niż 

mama i daje więcej swobody, pozwala na większą samodzielność. Bo też 

dziewięciolatek jest już w dużym stopniu samodzielny i odpowiedzialny. Wykona w 

domu powierzone zadania nie oczekując za nie premii czy pochwały.                                  

Zaczyna cenić swoją samodzielność i odrębność. Podejmuje dyskusje z dorosłymi i 

oczekuje od nich rzeczowych argumentów.  Powoli, łagodnie wchodzi w okres 

sabotowania i krytykowania zasad dorosłych.                                                                      

Rodzicom nie pozostaje nic innego, jak przyzwyczaić się do tej sytuacji, bo dawnych 

pozycji już raczej nie odzyskają. Powinni natomiast spędzać z dzieckiem jak najwięcej 

czasu i rozmawiać z nim jak najczęściej, by dziecko miało pewność, że zawsze na 

rodziców może liczyć. To jest czas, kiedy rodzice zwiedzeni samodzielnością dziecka 

spędzają z nim coraz mniej czasu i czasami dochodzi do zmniejszania się bliskości. 

Jeśli rodzice na to pozwolą, to  bardzo trudno będzie im utrzymać wpływ na dziecko w 

okresie dorastania.  Za około dwa lata będzie kończył się okres separacji od rodziców i 

więzi teraz zachowane, przydadzą się na pewno w następnych trudnych latach 

dojrzewania.                                                                                                                          

Życie emocjonalne dziewięciolatka jest intensywne. Dzieci martwią się różnymi 

sprawami – niepowodzeniami w szkole, odrzucenia przez kolegów, trudności 

finansowych rodziców, chorób, zarazków itp. Co powoduje, że w obliczu nielubianej 

czynności np. sprzątania pokoju odczuwają różne dolegliwości. Nie mają nowych 

sposobów na radzenie sobie ze stresem i stosują stare sposoby np. obgryzanie 

paznokci. Narzekają, biadolą lub zajadają swoje problemy.                                                                                                                  

Dziewięciolatek dobrze czyta i pisze, co ułatwia mu zdobywanie nowej wiedzy. Jego 

ciekawość świata jest wielka, a chęć jego poznawania nie zna granic. To dobry czas na 

podróże i odkrywanie różnorodności świata. Dziewięciolatka charakteryzuje wysoka 

sprawność fizyczna. Jest wytrzymały i zwinny. Może podjąć wędrówkę po górach i 

wytrzyma na szlaku. Następuje szybki rozwój umysłowy i dalszy rozwój zainteresowań.   



 

 


