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SPIS TREŚCI:

1. ROZUMIENIE SPOŁECZNE I WSPÓŁDZIAŁANIE
Okres noworodkowy: 1. miesiąc życia
Wkład rodziców: intuicyjne rodzicielstwo
Wkład dziecka: mózg społeczny
Naśladowanie i neurony lustrzane
Interakcje społeczne w 1. miesiącu
Zmiany w 2. miesiącu: rozkwit relacyjności „pierwotnej”
Rola rodzica
Różne style interakcji i wczesne próby „nadawania znaczenia”
Rosnąca wrażliwość społeczna niemowlęcia
Miesiące 4. i 5.: wchodzenie w szerszy świat i relacyjność „tematyczna”
Miesiąc 9.: przejście od relacyjności „tematycznej” do relacyjności „uwspólnianej”
Rozwój relacyjności „uwspólnianej” 1: początki rozumienia innych ludzi
Rozwój relacyjności „uwspólnianej” 2: rola interakcji społecznych
Wspieranie wspólnego zainteresowania
Koordynowanie działań
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Interakcje społeczne z więcej niż jedną osobą
Popisywanie się przez dziecko podczas interakcji społecznych
Rok 2.: szerszy ogląd i relacyjność „kooperatywna”
Oznaki rozwoju szerszego oglądu i zdolność do relacyjności „kooperatywnej”
Przekomarzanie się
Oszukiwanie
Rozpoznawanie odbicia w lustrze
Rozpoznawanie sensu zachowania
Rozumienie sprzecznych perspektyw
Rola interakcji społecznych
Zabawy „na niby” i konflikty
Rozmowy
Okazje do współdziałania

2. PRZYWIĄZANIE
Wzorce przywiązania u dzieci
Oznaki przywiązania
Różnice we wzorcach przywiązania
Przywiązanie ufne
Przywiązanie nieufne
Przywiązanie nieufne-unikające
Przywiązanie nieufne-ambiwalentne
Przywiązanie zdezorganizowane
Rola rodziców w kształtowaniu ufności dziecka
Znaczenie responsywności
Waga myślenia o przeżyciach dziecka
Style rodzicielstwa związane z różnymi wzorcami nieufnego przywiązania u dziecka
Rola właściwości dziecka
Co wpływa na zdolność rodziców do zapewnienia wrażliwej opieki?
Warunki życia
Właściwości rodziców
Style przywiązania rodziców
Ogólne przystosowanie rodziców
Wczesna więź a dalszy rozwój
Wczesna więź a późniejsze relacje społeczne
Wczesna więź a późniejsze problemy z zachowaniem
Wpływ bieżących warunków i jakość opieki rodzicielskiej
Pomoc dla rodziców
Opieka innych osób: pobyt w żłobku i jego wpływ na rozwój dziecka
Przystosowanie się do żłobka
Wspieranie dziecka w żłobku: okres aklimatyzacji
Adaptacja do żłobka: wsparcie w domu
Relacje dzieci z opiekunami w żłobku
Relacje między dziećmi
Pobyt w żłobku a rozwój dziecka
Przywiązanie dzieci do przedmiotów

3. SAMOREGULACJA I KONTROLA
Podstawy regulacji u dzieci
Wspieranie przez rodziców podstawowych umiejętności samoregulacyjnych dziecka
Wczesna opieka
Kontakt twarzą w twarz
„Kamienna twarz”
Naturalny kontakt twarzą w twarz
Zabawa ruchowa
„Siłowanki”
Rozwój świadomej samokontroli u dzieci
Jak rodzice mogą wspierać świadomą samokontrolę u dzieci
Wspieranie wczesnych zdolności koncentrowania uwagi i przewidywania zdarzeń
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Regulacja reakcji dzięki świadomości społecznej i „odnoszeniu społecznemu”
Zachęcanie do wspólnej zabawy i współdziałania
Wyjaśnianie i rozmowa
Samoregulacja podczas zasypiania
Czynniki mogące utrudniać samoregulację
Trudności ze sprawowaniem roli rodzicielskiej
Wzorzec wycofany
Wzorzec intruzywny
Wzorzec lękowy, nadopiekuńczy
Różnice indywidualne i potencjalne zagrożenie rozwojem problemów
Radzenie sobie z problemowym zachowaniem dziecka
Problemy „eksternalizacyjne”: zachowania agresywne i buntownicze
Problemy „internalizacyjne”: ogólna lękliwość i skrajna nieśmiałość

4. ROZWÓJ POZNAWCZY
Rozwijający się mózg
Wpływ doświadczeń
Podstawy rozwoju poznawczego
Własna aktywność dziecka
Jak aktywność dziecka wspiera jego rozwój poznawczy
Zdobywanie kontroli
Rozumienie świata fizycznego
Rozumienie cudzych działań
Rola relacji społecznych 1: wkład dziecka
Pierwsze kontakty z innymi ludźmi
Komunikowanie zainteresowania i intencji
Naśladowanie innych
Wczesne naśladowanie
Postępy w naśladowaniu
Wykorzystywanie naśladowania przez dorosłych
Rola relacji społecznych 2: wkład rodziców
Dostrojenie i responsywność
Dostrojenie i responsywność we wczesnych interakcjach
Dostrojenie i responsywność po trzech miesiącach
Facylitowanie
Tworzenie rusztowania
Wspieranie wokalizacji i wypowiedzi słownych
Wykorzystanie innych zasobów 1: oglądanie telewizji
Wykorzystanie innych zasobów 2: wspólne czytanie książek
Specjalne właściwości książek dla dzieci
Dowiedzione korzyści ze wspólnego czytania
Kluczowe cechy wspólnego czytania książek
Wzorce, które się z czasem zmieniają
Szersze znaczenie wspólnego czytania książek
Przypisy bibliograficzne
Indeks
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