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Spotkanie w ramach współpracy w ŻŁOBKU u ŻABKI. 
 

„Złość piękności szkodzi – czyżby? Fakty i mity na temat złości dzieci. „ 

 

• Emocje są ściśle związane z procesem poznawczym i co za tym idzie podlegają również 

naszej kontroli. Twoje dziecko się uczy, zdobywa wiedzę o sobie i świecie. Daj mu w tym 

czasie narzędzia radzenia sobie ze złością i wyładowywania się we właściwy sposób, który 

przyniesie dobre dla niego efekty. 

• Złość jest reakcją emocjonalną, która pojawia się jako odpowiedź na coś. Jest reakcją na 

bodziec. Zarówno dzieci jak i my, dorośli złościmy się z różnych powodów. Gdy tracimy 

wpływ w sytuacji, w której jesteśmy, gdy coś idzie nie tak jak trzeba. Także wtedy, kiedy 

złością reagujemy na swoje własne myśli. Czyli tworzymy sobie w głowie przebieg jakiegoś 

zdarzenia, które może nie mieć związku z rzeczywistością i zaczynamy się nakręcać. 

• Podstawą buntu dwulatka są początki uświadamiania sobie przez dziecko, że ono i 

mama są dwiema odrębnymi osobami. Dziecko w wieku dwóch lat powoli odkrywa swoją 

indywidualność i wyraźnie ją manifestuje, odważnie okazując własne zdanie. Jednak w tym 

samym czasie odczuwa także potrzebę bliskości i zależności. Te sprzeczne uczucia wywołują 

ogromne napięcie, które w pewnym momencie musi znaleźć ujście. Dziecięce napady 

złości są efektem nieumiejętnego radzenia sobie z targającymi dzieckiem emocjami. 

• Odkrywanie swojej indywidualności następuje dość szybko, bo już pierwszych 

urodzinach. Maluch zaczyna coraz bardziej obstawać przy własnym zdaniu, pragnieniach i 

pomysłach. Zakazy dorosłych często wywołują dziecięcy sprzeciw w postaci płaczu lub 

krzyku. Zdarza się, że rodzice są nawet zachwyceni wzrastającą samodzielnością 

pociechy. Jednak drugi rok życia to już okres, gdy maluch naprawdę zaczyna walczyć o 

swoje. Wymuszając lub nie zgadzając się na coś, najczęściej krzyczy, wrzeszczy, kładzie się na 

ziemię, bije, itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ważne kroki w drodze do zrozumienia złości dziecka 

1. Nie reaguj od razu. 

Bo jeśli zrobisz to spontanicznie to istnieje ryzyko, że zaczniesz działać z poziomu emocji. 

Pierwszą reakcją powinna być obserwacja dziecka w tej konkretnej sytuacji. Jeśli zareagujesz 

od razu Tobie również włączy się złość na dziecko za to, że się złości. Dość często motywem 

reagowania na złość jest fakt, że ty jako rodzic bierzesz złość bezpośrednio do siebie. Możesz 

niepotrzebnie utożsamiać się z tym. Dlatego też poobserwuj siebie. Zwróć uwagę na to, co się 

z Tobą dzieje pod wpływem złości dziecka, kiedy nie jesteś w stanie dotrzeć do niego w 

zdrowy sposób i zaczynasz krzyczeć. Ono nie usłyszy tego co mówisz. Zarejestruje tylko 

Twój stan zdenerwowania. 

2. Nie każ dziecka za złość. 

Utrwalasz w nim wzorzec: „złoszczenie się jest złe”, co powoduje tracenie kontaktu ze sobą i 

ze swoimi stanami emocjonalnymi. Ucz dziecko tego, że ma prawo wyrażać 

złość. Przyglądaj się również swoim przekonaniom na temat złości. Cały czas pamiętaj o 

swojej mapie, z którą wchodzisz w świat dziecka. I co bardzo ważne, ucz go tego, że 

potrzebuje nauczyć się wyrażać złość bez robienia krzywdy otoczeniu. Wzmacniaj 

przekonanie: „Moja złość jest moja i to ja potrzebuję sobie z nią poradzić”. Naucz go złościć 

się w konstruktywny sposób. Złość może być wyrażona w sposób agresywny lub asertywny, 

który przyniesie lepsze efekty. 

3. Nie ignoruj. Zauważ. 

Przypomnij sobie swoje doświadczenia z okazywania trudnych emocji. Jak reagowali Twoi 

rodzice kiedy wyrażałaś/eś złość? Daj dziecku znać, że widzisz, że ono się złości. Nie ignoruj 

sygnałów, które Ci ono daje przed sytuacją która wywołała w nim złość. Być może Twoje 

dziecko jest zmęczone i zaczyna reagować w taki właśnie sposób. 

4. Nie próbuj uciszać. 

Zapytaj: Co się dzieje? Postaraj się zrozumieć. Powiedz o swoich intencjach: „Próbuję 

zrozumieć to co czujesz” Nie oceniaj dziecka. Zwracaj uwagę na jego zachowanie. To samo 

robi dziecko złoszcząc się na Twoje zachowanie lub sytuacje a nie na Ciebie. I mentalnie 

wrzuć na luz. Do tego potrzebny jest Twój dystans w tej sytuacji. 

5. Ucz swoje dziecko zrozumienia stanów emocjonalnych. 

Po zakończonej akcji skieruj uwagę dziecka na zrozumienie swoich stanów. Po co i dlaczego 

się one pojawiły. Ucz dziecko na tych przykładach – kontrolowanej złości. Dziecko dopiero 

poznaje i uczy się swoich emocji i ich wyrażania. Nie oczekuj od niego, że będzie w stanie 

trzymać je na wodzy od początku. Pokazuj mu natomiast konsekwencje jego złości dla siebie 

i dla otoczenia, tak by w przyszłości nie naruszało cudzych granic. 

Wszystkie tłumione emocje wracają ze zdwojoną siłą. Prędzej czy później. Dziecko nie 

zauważone i ignorowane może wykazywać później dwie tendencje: 

• Do nadmiernej złości i wybuchów, ponieważ nauczyło się że nikt nie reagował lub 

reagował agresywnie na niego i jego stany emocjonalne. Przejmuje zatem taki właśnie 

wzorzec reagowania. 

• Do wycofywania się z okazywania emocji. Nastąpi efekt ich stopniowego zamrażania, 

zwłaszcza wtedy kiedy będzie upominane w obecności innych lub zawstydzane. 

Przykład komunikatu, który może wywoływać taki efekt: „Wszyscy na Ciebie patrzą a 

ty się tak zachowujesz. Wstydź się”. 


