
Jak pomóc dziecku radzić sobie z własną złością? 

 

Kilka dni temu, będąc w jednej ze żnińskich szkół zostałam poproszona o interwencję, 

ponieważ doszło do konfliktu między chłopcami klasy VI, podczas którego jeden z nich 

uderzył kolegę pięścią w brzuch. Oczywiście polały się łzy. Poszkodowany kilka minut 

dochodził do siebie. Napastnik natomiast zdezorientowany, przestraszony, zaczął sobie 

zdawać sprawę z tego, że przed momentem skrzywdził kolegę. Aby pomóc chłopcom 

musiałam sprawdzić i wyjaśnić, co takiego wydarzyło się między nimi, że doszło do aktu 

agresji, która przybrała postać formy fizycznej, dokładnie wymierzenia ciosu w brzuch 

kolegi. Usłyszałam, „bo on mnie zdenerwował proszę pani”. Już wiedziałam, że to właśnie 

złość była przyczyną tego typu zachowania, a dokładniej brak umiejętności u jednego  

z chłopców poradzenia sobie z własną złością.  

A teraz mam kilka pytań do rodziców, naszych słuchaczy. 

A jak Państwa dzieci radzą sobie ze złością? 

Czy pozwalacie Państwo, aby Wasze dziecko wyrażało emocje oraz eksponowało swoją 

złość? Jeśli tak, to, jakie ona przybiera formy? Czy są to akty agresji np. trzaskanie drzwiami, 

ciskanie zabawkami, książkami  lub  popchniecie czy uderzenie młodszego brata ? A może 

złość przyjmuje werbalną formę i wówczas dziecko krzyczy „nie lubię Cię, nienawidzę, jesteś 

wstrętna, okropna”. A czy my osoby dorosłe pozwalamy sobie na wyrażanie frustracji, 

niezadowolenia oraz złości w obecności dziecka? I jak się wówczas zachowujemy?  

Zapraszam do wysłuchania felietonu na temat złości. Postaram się opowiedzieć:  Czym jest 

złość? Jak ją rozpoznać u własnego dziecka? Jak pomóc dziecku w przeżywaniem złości? I co 

robić, aby nie przybierała ona form agresywnych?  

Uczucie złości towarzyszy człowiekowi we wszystkich okresach jego życia. Złości się 

zarówno niemowlę, jak i przedszkolak czy dorosły. Złości nie da się uniknąć. Jest to naturalna 

rekcja każdego organizmu, na sytuacje życia codziennego, które nas irytują, z którymi się nie 

zgadzamy. Ważne jest, zatem to, by od najmłodszych lat uczyć dzieci kierować złością w taki 

sposób, aby nie ona rządziła nimi, lecz aby one mogły ją mieć pod kontrolą. Pomagając 

dzieciom, musimy pamiętać, że pierwszym krokiem jest akceptacja złości u samego siebie, 

danie sobie prawa do jej przeżywania i wyrażania; dopiero wtedy możemy zaakceptować 

emocje dziecka i mu pomóc. Pamiętajmy, że złość, jak każde uczucie, przemija. Dowodem na 

to, ze akceptuję złość mojego dziecka będą stwierdzenia, które dziecko usłyszy od rodzica: 

„Widzę, że jesteś bardzo zły. Na pewno masz powód, by tak bardzo się złościć. Masz prawo 

się złościć, chcę ci jednak pomóc poradzić sobie ze złością, abyś nikomu nie wyrządził, nie 

wyrządziła krzywdy”. W ten sposób wyrażamy akceptację dla uczuć dziecka. Złość, jak 

wszystkie uczucia, można zaakceptować, natomiast pewne działania należy ograniczyć: 

zamiast słów „Nie wolno bić brata, natychmiast go przeproś spróbujmy powiedzieć widzę, jak 

jesteś zły na brata. Powiedz mu, co chcesz, słowami, a nie pięściami".  

W niektórych przypadkach dziecko może potrzebować fizycznego odreagowania złości. 

Można mu to zapewnić na kilka sposobów: zgniecenie kartki papieru, gazety i wyrzucenie jej, 

darcie kartki papieru na małe kawałeczki, uderzanie poduszek lub materaca na przykład 

pałkami zrobionymi z miękkiego materiału, użycie worka lub gruszki bokserskiej dla dzieci 

(w rękawicach). Jeśli dziecko przejawia tendencje do wyrażania złości w sposób agresywny 

zapewnijmy mu dużo ruchu w ciągu dnia, pozwólmy mu się wybiegać, zapiszmy na zajęcia 

sportowe, może taneczne…  

Podczas zajęć warsztatowych z dziećmi i młodzieżą uczymy technik powstrzymania złości, 

czyli takich sposobów na wyciszenie się. Są to sposoby, które wykorzystać może każdy 

rodzic. Np. liczenie do 10, zachęcanie do przyjemnych wyobrażeń, kilku głębokich 



oddechów, mówienie o swoich uczuciach, czyli wyrażanie słowami tego co w danym 

momencie przeżywam, a także przewidywanie konsekwencji swoich działań. Wracając do 

historii chłopców, o których opowiadałam na początku felietonu. Pytając jednego z nich  

o konsekwencje wymierzenia ciosu w brzuch kolegi, mogłabym usłyszeć: rozmowa  

z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym, uwaga do dzienniczka uczniowskiego, wezwanie 

rodziców do szkoły na rozmowę, obniżenie oceny ze sprawowania itp. Skoro tyle 

nieprzyjemnych konsekwencji może się zdarzyć w przypadku bicia kolegów, czy nie warto 

poszukać innych sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz czy nie warto 

wykorzystywać techniki kontroli złości, aby zapobiegać takim sytuacjom?  

Ważne jest również to, aby dodać, że nie podoba mi się kiedy za pomocą pięści załatwiasz 

swoje sprawy oraz, że nie zgadzam się na takie zachowanie. Możemy wprowadzić  

konsekwencje np. w postaci kary, ale dopiero wtedy, gdy zarówno my, jak i dziecko jesteśmy 

spokojni - w ten sposób dziecko dostaje komunikat, że to jego zachowanie jest 

dyscyplinowane, a nie jego emocje.  

Oprócz jasno wyznaczonych granic i reguł dobrze być wyczulonym na zauważanie 

wczesnych sygnałów złości u dziecka, by zapobiegać, a nie wzmacniać i potęgować wybuch. 

A każde pozytywne zachowanie, czy przezwyciężenie przez dziecko agresywnej formy 

wyrażenia złości nagrodzić, choćby dobrym słowem czy ustną pochwałą.  
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