
Kalendarz rozwoju dziecka: 12 rok życia dziecka. 

12-letnie dziecko jest w okresie dojrzewania. Zmienia się fizycznie i                       

z wdzięcznego dziecka zmienia w niezgrabnego nastolatka. Dziecko znów staje 

się spokojniejsze, pogodniejsze i otwarte. Dynamika zmian zależy od zmian 

hormonalnych - ilości i tempa ich wytwarzania przez organizm dziecka. Dlatego 

rodzic może zaobserwować, że jego  12-latek diametralnie różni się od 12-letniego 

kolegi z klasy. Dziecko nie obawia się rozłąki z rodzicami i chętnie uczestniczy w 

koloniach  obozach. Woli spędzać czas z rówieśnikami i z nimi dzielić się swoimi 

sprawami. Opinie innych osób stają się ważniejsze niż zakazy i nakazy rodziców. 

To coś nowego dla rodziców, kiedy ich zdanie może być zlekceważone na rzecz 

zdania kogoś innego.                                                                                           

Typowego 12-latka cechuje chęć działania i jest to tzw. słomiany ogień.  Jest 

zachłanny na poznawanie świata i miewa kilka pomysłów na tydzień, co chce 

robić czy co je interesuje. Większość pasji wygasa, kiedy okazuje się, że 

wymagają długotrwałego i systematycznego treningu.                                                                                                                                                                    

Nastrój jest najczęściej pogodny i dziecko jest optymistyczne, ale też nie jest 

wolne od napięcia, rozdrażnienia i złości. Strach budzi wizja porażki, 

kompromitacji w szkole i brak popularności wśród rówieśników. Boi się 

odmienności i ośmieszenia.  W tym wieku zdarzają się  już pierwsze zakochania. 

Najczęściej dziewczynki zaczynają się interesować kolegami, którzy wolą 

towarzystwo kolegów.                                                                                                                      

Zaczyna się okres, kiedy dziecko chce być poważniej traktowane przez rodziców, 

chce więcej samodzielności i jednocześnie przywilejów malucha. Za zmianami 

stoją nie tylko przemiany zachodzące w organizmie, ale również nierealistyczne 

oczekiwania i trendy lansowane przez kulturę masową.                                                                                                                                             

Co powinno wzbudzić niepokój u rodziców?  Sięganie po rzeczy niebezpieczne: 

alkohol i narkotyki, z czego rodzice zupełnie nie zdają sobie sprawy, że inicjacja 

ma często miejsce po piątej klasie, w czasie wakacji. Rodzice dziewczynek dobrze 

rozwiniętych fizycznie powinni uważnie obserwować wszystkie przyjaźnie ze 

starszymi chłopcami.                                                                                            

Ważne jest, aby obserwować spadki nastroju dziecka, który najczęściej zależy od 

otoczenia. Trzeba porozmawiać z dzieckiem SPOKOJNIE i dowiedzieć się, co je 

wyprowadziło z równowagi. Zapytać dlaczego jest smutne czy rozdrażnione. 

WYSŁUCHAĆ. I nie dawać rad ani nie krytykować. ZACHOWAĆ SPOKÓJ. 

Wiek 9-12 lat to wiek idealny, by określić wyraźne granice dla zachowań. Głośno 

mów Rodzicu co wolno i czego nie wolno, oraz sprecyzuj konsekwencje i je 

egzekwuj. 

 

 

 



 

 

 

 


