
Jak pomóc dziecku radzić sobie z własną złością? 

 

 Ważne jest poszanowanie i chęć zrozumienia uczuć dziecka, także tych powszechnie 

nieakceptowanych jak złość, wściekłość, 

 Zachęcajmy dziecko do mówienia o swoich uczuciach, emocjach (np. o tym, kto je 

zdenerwował, dlaczego jest smutne) i znajdźmy czas, aby cierpliwie je wysłuchać, 

 Dajmy dziecku wyraźny komunikat: dziecko ma prawo przeżywać złość, a nawet 

wściekłość, gdy ktoś je skrzywdzi lub mu dokuczy, ale nie powinno przy tym samo obrażać 

i krzywdzić innych osób. Nie chodzi o to, aby tłumić emocje, zwłaszcza te o zabarwieniu 

negatywnym, ale umieć nad nimi zapanować i wyrażać w sposób społecznie akceptowany, 

 Kiedy widzimy, że dziecko jest rozłoszczone, dobrze jest powiedzieć: „Widzę, że jesteś zły, 

zdenerwowany...” i spróbować porozmawiać na ten temat, co takiego się stało, 

 Czasem warto pozostawić dziecko na jakiś czas, pozwolić mu np. wykrzyczeć czy wypłakać 

się w swoim pokoju, przy jednoczesnym daniu zapewnienia o naszej gotowości do rozmowy 

kiedy samo będzie do tego gotowe. Możliwość opowiedzenia o przyczynie złości, 

wyrzucenie z siebie żalu, wściekłości może okazać się doskonałym lekarstwem pod 

warunkiem, iż dziecko ma w dorosłym cierpliwego słuchacza, 

 Warto modelować u dziecka konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi 

emocjami, poprzez to, iż sami otwarcie o nich mówimy, 

 Starajmy się zastępować rozkazy czy nakazy – prośbą, sugestią, a najlepiej wspólnym 

ustalaniem pewnych spraw. Nastolatek biorący udział w uzgadnianiu pewnych kwestii czuje 

się ważny, współodpowiedzialny i chętniej się dostosuje do wspólnych ustaleń aniżeli         

w sytuacji, gdy coś zostanie mu odgórnie narzucone, 

 Dziecko potrzebuje wyraźnych granic, czemu sprzyja formułowanie jasnych reguł 

postępowania w rodzinie – co wolno, a czego dziecku nie wolno, 

 Dostrzegajmy i chwalmy dziecko za postępowanie zgodne z ustalonymi regułami – łatwiej 

bowiem dziecku zmienić swoje postępowanie, gdy czuje się docenione i akceptowane, 

 Ustalmy odpowiednie sankcje za łamanie reguł np. poprzez pozbawienie dziecka 

jakichś przyjemności, 

 Zachęcajmy dziecko do rozładowania nagromadzonej energii i emocji poprzez np. sport, 

pójście na spacer, uprawianie jakiegoś hobby, a nawet takie metody jak krzyk. 

 

     Radzenie sobie z emocjami jest ważną umiejętnością społeczną i istotnym aspektem dojrzewania 

dzieci i młodzieży. Odpowiednie postawy i sposób postępowania dorosłych może im pomóc          

w uczeniu się konstruktywnego przezwyciężania złości i wściekłości, a tym samym stanowić ważny 

element oddziaływań profilaktycznych, zarówno w środowisku szkolnym jak i domowym. 

 

 

 



     Jeżeli rodzice czują, że sytuacja ich przerasta, warto zawsze szukać wsparcia u pedagoga i/lub 

psychologa szkolnego lub w innej instytucji środowiskowej np.  

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego, 

 Poradnia rodzinna, 

 Ośrodek wsparcia dla młodzieży, 

 Poradnia odwykowa, 

 Ośrodek interwencji kryzysowej, 

 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  

801-120-002, 

 Komisariat policji, u dzielnicowych.  

 


