
Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dziecka 
 

Nie ma dobrych czy złych emocji – one po prostu są. Zgodnie z Porozumieniem Bez Przemocy 

Marshalla Rosenberga, emocje to informacje o tym, że twoje ważne potrzeby są lub nie są 

zaspokojone. Gdy widzisz rysunek swojego dziecka – możesz odczuwać dumę, radość. A gdy na 

przykład twój ulubiony wazon zostanie zbity – możesz poczuć złość, smutek, frustrację. Emocje 

pojawiają się pod wpływem tego czego doświadczasz w relacji z otaczającym światem. 

Nie mamy wpływu ani kontroli nad tym czy się pojawią. Masz jednak możliwość 

decydowania o sposobie, w jaki chcesz reagować, gdy pojawia się dana emocja. 

To ty decydujesz jak się zachowasz. Na przykład – co zrobisz odczuwając złość, kiedy widzisz 

rozbity wazon? Co powiesz? Co zrobisz? Twoje reakcja na emocje to obszar twojego wpływu. 

Dziecięce emocje 

Przyjrzyjmy się teraz emocjom przeżywanym przez nasze dzieci. Dziecięce emocje również 

pojawiają się bez kontroli dziecka w reakcji na sytuacje i bodźce, których ono doświadcza. Świat 

emocji dziecka charakteryzuje się spontanicznością, ekspresją, spotęgowaną siłą wyrażania. W tym 

świecie (przynajmniej na początku) nie ma analizy i refleksji nad tym, co wypada, a co nie. 
Radość to radość, złość to złość. Przypomnij sobie jak wygląda dziecko kiedy się „wygłupia”. Jak 

wygląda kiedy się złości? Dziecko przeżywa emocje całym sobą. 

Dzieci na różne sposoby okazują swoje emocje. Im silniej je demonstrują, tym bardziej 

potrzebują pomocy rodzica. Gdy dziecko złości się, płacze, rzuca na ziemię, próbuje przekazać 

rodzicom informację: „Pomóż mi, nie radzę sobie z tą sytuacją, z emocjami. To jest dla mnie za 

trudne. Nie umiem sobie sam poradzić z tym, co teraz czuję”. Małe dziecko, które się złości i nie 

wie co z tą złością zrobić może próbować ją powstrzymać – stłumić lub zignorować. Wówczas 

jednak powróci ona ze zdwojoną siłą i wtedy będzie jeszcze trudniej. Złość pochłania dziecko, a 

rodzic obserwuje i odczuwa skutki tego poprzez zachowania demonstrowane przez dziecko – 

co dziecko mówi, robi… 

Świat trudnych emocji 

Co dzieje się z rodzicem w takiej sytuacji? Jak to mówią: tu jest pies pogrzebany. Od reakcji 

rodzica (jego umiejętności bycia przy dziecku) bardzo wiele zależy. Może on wesprzeć swoje 

dziecko w tym, co ono przeżywa. Może pomóc dziecku nazwać jego emocje. I wspólnie z 

dzieckiem poszukać, które ważne dla dziecka potrzeby stoją za tym emocjami. Czego tak naprawdę 

w danej sytuacji dziecko potrzebuje. 

Gdy pojawia się zagadnienie potrzeby – nie mamy tu na myśli jakiejś konkretnej zabawki, bajki czy 

czynności, lecz uniwersalne potrzeby wspólne wszystkim ludziom, jak na przykład zabawa, 

bezpieczeństwo, szacunek. Dzięki adekwatnej i dojrzałej reakcji rodzica dziecko uczy się nie 

tylko rozpoznawać swoje emocje i potrzeby, lecz także buduje z rodzicem relację opartą na 

szacunku, akceptacji i zaufaniu – a to są składniki bezwarunkowej miłości. Dziecko zdobywa 

także poczucie własnej wartości i uczy się że to, co przeżywa, jest ważne i warto to zaakceptować, a 

także działać wsłuchując się w swoje emocje. To początki asertywności, zaufania do intuicji, 

umiejętności działania w zgodzie ze sobą – cech tak ważnych w późniejszym dorosłym życiu. 

A co jeśli rodzic nie może, nie potrafi lub w danej chwili nie jest gotowy przyjąć trudnych 

emocji swojego dziecka? Gdy to co robi lub mówi jego dziecko – wpływa na niego tak silnie, iż 

„zalewają” go jego własne emocje? Co wówczas zrobić? Czyim emocjom najpierw poświęcić 



uwagę: dziecka czy swoim? 

Jak to zrobić? 

By być w stanie w pełni zaopiekować się emocjami dziecka trzeba dojść do ładu ze swoimi 

własnymi odczuciami. Oczywiście nie jest to proste, a zachowanie dziecka jest bodźcem, który 

niejednokrotnie powoduje w rodzicu trudne i silne emocje, z którymi w danym momencie 

potrzebuje się sam uporać. Co mógłby zrobić rodzic – gdy sam na przykład jest zły i sfrustrowany, 

a ma przed sobą krzyczącego i złoszczącego się malucha? Odpowiedzią będzie – po pierwsze, nie 

szkodzić. Unikajmy wówczas komunikatów do dziecka, które mogłyby dawać mu informację, że 

to, co przeżywa, nie jest właściwe („nie wolno się tak złościć”, „natychmiast przestań płakać”) lub 

też takich, które zmuszają dziecko do stłumienia tego, co przeżywa („jak nie przestaniesz się tak 

złościć, to nie pójdziemy na plac zabaw”) 

Pozwól dziecku przeżywać to co przeżywa (dbając oczywiście o to, by zarówno ono jak i 

otoczenie było bezpieczne), a jednocześnie zadbaj o siebie. Pamiętaj – emocje to wyraz życia i 

komunikat, iż to, co w danej chwili przeżywasz, jest istotne. 

• Daj sobie czas by zadbać o siebie. 

• Znajdź swoją potrzebę – to co jest w tej sytuacji dla ciebie naprawdę istotne. 

• Zadbaj o siebie – zadbaj o dziecko. 

Dając sobie prawo do przeżywania emocji pokazujesz dziecku własną akceptację dla uczuć 

oraz swoją odpowiedzialność za to, co z nimi zrobisz. Może to być komunikat: „Kochanie teraz 

jestem zła! Widzę, że to co przeżywasz jest dla ciebie trudne. Teraz potrzebuję chwili dla siebie. Jak 

tylko się uspokoję wrócę do Ciebie i porozmawiamy o tym, co ty teraz przeżywasz”. Nawet 

przysłowiowy Salomon nie umiał nalewać gdy dzban był pusty – napełnij swój rodzicielski dzban, 

by z akceptacją podejść do trudnych emocji twojego dziecka. 

 

Jak pomóc dziecku wyrażać złość? 
 

Rodzice, dbając o prawidłowy rozwój emocjonalny swoich dzieci, zdają sobie sprawę jak ważne 

jest akceptowanie i przyzwalanie na wyrażanie wszystkich doświadczanych przez dziecko uczuć. 

Problem pojawia się, gdy rodzic konfrontuje się z przeżywaną przez dziecko złością. 

Zastanawia się wówczas, czy może pozwolić na to, aby maluch w napadzie furii niszczył swoje 

zabawki, bił rodzeństwo, wyrywał zabawki czy pokładał się z krzykiem na podłodze? Pamiętajmy, 

że przyzwolenie na odczuwanie i wyrażanie złości, nie oznacza naszej akceptacji zachowań 

pod jej wpływem. 

Naszą rolą jest nauczenie malucha, jak w sposób akceptowalny społecznie może 

poradzić sobie z własną złością i frustracją. 

Złość jest emocją, potrzebną w życiu jak każda inna i ma swoją specyficzną rolę. Pozwala nam 

na stawianie granic innym osobom, wyzwala w nas siłę i energię do działania, gdy chcemy coś w 

życiu zmienić. Informuje nas, gdy zagrożone jest nasze bezpieczeństwo, szacunek do samego siebie 

i potrzebę obrony własnej przestrzeni. 

 

Dzieciom łatwiej jest radzić sobie konstruktywnie ze złością i agresją, jeśli potrafią 

sobie uświadomić własne uczucia i mają możliwość wyrażenia ich na zewnątrz. 

Jak pomóc dziecku wyrażać złość: 



• domagaj się, aby dziecko mówiło o tym co czuje. Często maluchy reagują agresją, 

ponieważ nie potrafią wyrazić słowami swojej złości. Możemy modelować takie 

wypowiedzi dziecka, odzwierciedlając jego emocje słowami: „Rozumiem, że się jesteś zły. 

Złościsz się, bo nie chcę Ci kupić tej zabawki. Nie krzycz, możesz mi o tym powiedzieć”. 

• mów dziecku o własnych uczuciach, np: „Jestem zły, ponieważ…” albo: „Boję się gdyż…”. 

Dzięki temu dziecko zrozumie, że należy rozmawiać o uczuciach i o tym, co je powoduje. 

• rozmawiaj z dzieckiem o tym co się z nim działo, gdy atak złości minie i maluch będzie 

całkowicie spokojny 

• wyjaśniaj, jak poprzez pewne zachowania można skrzywdzić drugiego człowieka. Opisz 

czego nie wolno robić, jakie ma to skutki 

• rozmawiaj z dzieckiem na temat złości, sytuacji które ją wzbudzają i alternatywnych 

sposobów na poradzenie sobie z nią, np: „Co możesz zrobić, kiedy ogarnie cię złość?”, „Czy 

jest jakieś miejsce, w którym często ogarniają cię nieprzyjemne uczucia?” 

• pamiętaj, że dziecko od rodzica uczy się różnych zachowań- także sposobów przeżywania 

emocji. Jeśli dziecko widzi jak w złości krzyczysz, trzaskasz drzwiami, rzucasz gazetą, itp. 

bądź pewien, że będzie cię naśladować, dając sobie prawo do podobnego postępowania. 

Bądź pozytywnym przykładem dla dziecka, jak może radzić sobie ze złością 

• baw się z dzieckiem w „Kiedy jestem zły”. Usiądźcie na podłodze, niech każdy z was po 

kolei pokaże co robi, kiedy jest zły 

• zaproponuj dziecku namalowanie uczucia, które je ogarnia gdy traci nad sobą panowanie. 

Zachęć je, aby w trakcie pracy opowiedziało o tym co przeżywa 

• narysuj wspólnie z dzieckiem, różne zachowania ludzi, gdy czują złość (każde na oddzielnej 

kartce), np. skaczą, krzyczą, niszczą rzeczy, biegają, mówią o tym, idą pojeździć na rowerze. 

Im więcej wygenerujecie pomysłów, tym lepiej. Następnie podzielcie z dzieckiem rysunki, 

na te przedstawiające sposoby które kogoś krzywdzą, sprawiają komuś przykrość i na te, 

które tego nie czynią 

• pozwól dziecku na napady złości, ale niech je okazuje tylko w specjalnie do tego 

przeznaczonym miejscu. Stwórz w mieszkaniu miejsce, tzw. „kącik złości”, w którym 

dziecko będzie mogło wyładować swoją złość. Możesz umieścić tam gazety, które może 

pognieść lub porwać, plastelinę do ugniatania, poduszkę, którą może uderzyć, plastikową 

osłonę z bąbelkami powietrza. Za każdym razem, gdy czujesz że zbliża się napad złości, 

zaprowadź dziecka do kącika 

• chwal i nagradzaj dziecko za każdym razem, gdy uda mu się w inny sposób niż poprzez 

agresywne zachowanie, rozwiązać problem 

• czytaj dziecku bajki, których bohaterami są postacie zmagające się z uczuciem złości i 

znajdujące sposoby na radzenie sobie z nią. Takimi książkami są np: „Smok Lubomił i 

tajemnice złości” autorstwa Wojciecha Kołyszko lub  „Po co się złościć?” Elżbiety 

Zubrzyckiej. Możesz sam opowiadać historyjki, w których brakuje zakończenia- dziecko ma 

wówczas szansę samodzielnego wymyślenia, jak bohater bajki sobie poradził, nie 

krzywdząc nikogo 

 

 

 

https://dziecisawazne.pl/prosisz-dziecko-cie-nie-slucha-jak-rozmawiac-bez-zlosci/

