
ZŁOŚĆ

SKĄD SIĘ BIERZE, JAK SIĘ PRZEJAWIA, 

JAK MOŻNA SOBIE Z NIĄ PORADZIĆ



Gdzie zaczynają się emocje?



Rola dorosłego w rozumieniu emocji

Dzięki dorosłemu dziecko:

- może zauważyć emocje na twarzy dorosłego, 

- zaobserwować emocje w zachowaniu dorosłego, 

- może zrozumieć swoje emocje (prawidłowo nazwać 

impuls z ciała),

- może nadać odczuwanym emocjom prawidłowe 

znaczenie, 



Co się stanie, gdy zamrozimy emocje?

Jeżeli dorosły tłumi emocje to dziecko może mieć problem z 

rozpoznaniem emocji

Dziecko nie widziało danej emocji na twarzy rodzica

Nie rozpoznaje emocji 

Nie nazywa emocji

Nie umie zanalizować, zaakceptować emocji



Komunikaty: 

- Nie płacz! - Nic się nie stało

-Nie musisz płakać  - Nie bój się

-Przestań płakać!      - Nie ma czego się bać

powodują u dziecka zahamowanie odczuwanych emocji. 

Zanim rodzic wypowie tego typu zdanie, emocje (impuls), który 

z głowy dziecka i powędrował do ciała. To odcięcie, 

ZAWIESZENIE IMPULSU sprawia, że emocja nie może iść dalej. 

Nie można nadać jej znaczenia, zrozumieć jej. 

EMOCJE MOGĄ KUMULOWAĆ SIĘ 

Z POPRZEDNICH SYTUACJI I SKUTKOWAĆ 

PRZESADNĄ REAKCJĄ- ZŁOŚCIĄ, AGRESJĄ.



Jaki wpływ na  emocje ma ruch?
PSYCHOSOMATYKA

Ostatnim stadium przeżywania emocji jest ból, spięcie w ciele

RUCH POMAGA:

- przeżywać emocje

- wentylować emocje (wyjść z ciała)

SKUMULOWANE EMOCJE BLOKUJĄ CIAŁO:

- sztywnienie karku

- napięcie w łopatkach

- napięcie w splocie słonecznym 

(garbienie się)…



Po zlokalizowaniu napięcia, miejsca, gdzie emocje

utknęły możemy za pomocą ruchu uwolnić emocje,

za pomocą ćwiczeń:

RUCHY

OTWIERAJĄCE

RUCHY

STRZEPUJĄCE

RUCHY 

USPOKAJAJĄCE

- odchylanie głowy

- odchylanie się do 

tyłu

- kręcenie obiema 

rękami do tyłu

- rotowanie stawu 

biodrowego

- potrząsanie 

rękoma 

- potrząsanie 

nogami

- potrząsanie całym 

ciałem (wyrzucanie

z siebie emocji)

- bujanie 

(machanie) rąk w 

powietrzu

- bujanie nogami 

naprzemiennie

-huśtanie się



Złość jest emocją, potrzebną, która 

pełni swoją specyficzną rolę. 
Nie ma emocji dobrych i złych. Emocje mogą być 

pozytywne i negatywne. Wszystkie z nich są 

potrzebne do prawidłowego rozwoju dziecka.

Złość pozwala  nam:

 stawiać granice innym osobom;

 wyzwala w nas siłę i energie do działania;

 informuje nas, gdy zagrożone jest nasze 

bezpieczeństwo.



Jak 

postrzegamy 

złość?
Zazwyczaj postrzegamy 

ją jako niepotrzebną 
emocję, źle wpływającą 

na samopoczucie. 

Złość stawiamy na 
równi z kłopotem, 

frustracją, 
zaniedbaniem. 

Większość 
społeczeństwa 

odbiera złość jako 
negatywną 

emocje oraz 
utożsamia ją z 
charakterem 

osoby, która takie 
zachowanie 

przejawia i uważa 
tę osobę za złą i 

niepewną.



W jaki sposób możemy pomóc dziecku wyrazić 

złość?

➢ Zachęcaj dziecko, aby mówiło o tym co czuje. Dziecko może 
reagować agresją gdyż nie umie wyrazić słowami swojej złości. Możesz 
mu pomóc mówiąc „Rozumiem, że jesteś zły. Złościsz się, ponieważ nie 
mogę kupić ci tej zabawki. Nie krzycz możesz mi o tym powiedzieć”.

➢ Wytłumacz dziecku, że nasze zachowania mogą zranić/ skrzywdzić inną 
osobę. Powiedz czego nie wolno robić i dlaczego.

➢ Rozmawiaj z dzieckiem, o tym co się z nim działo, gdy dziecko już się 
uspokoi, gdy atak złości minie.

➢ Rozmawiaj z dzieckiem o własnych uczuciach np. „Jestem zły 
ponieważ…”, „Boję się gdyż..”

➢ Bądź dobrym przykładem dla dziecka jak radzić sobie ze złością- dzieci 
uczą się różnych zachowań od rodziców. Jeśli dziecko widzi, że rodzic w 
złości krzyczy, trzaska drzwiami można być pewnym, że dziecko będzie 
naśladować takie zachowania.



Jak jeszcze możemy pomóc 

dziecku ?
Stwórz dziecku 

przestrzeń na 

aktywność fizyczną

✓Ruch ma ogromny wpływ 

na nasze zdrowie fizyczne , 

kondycje i pracę mózgu.

✓Aktywność fizyczna 

zmniejsza ryzyko depresji, 

stanów lękowych i ADHD.

✓Ruch pomaga regulować 

nasze emocje.

Pozwól dziecku na 

swobodną zabawę

✓Zabawa odzwierciedla nie 

tylko uczucia dziecka, lecz  

także pozwala  je wyrazić.

✓W zabawie dzieci najlepiej 

trenują swoje umiejętności 

samoregulacji  emocji.

Ucz dziecko 

technik relaksacyjnycht

✓Techniki relaksacyjne 

umożliwiają  odprężenie, 

radzenie sobie ze złością 

oraz innymi emocjami .

✓Pomagają w harmonijnym 

rozwoju dziecka.



Czego nie robić?

1. Nigdy nie karz dziecka za przeżywane emocje.

2. Nie ośmieszaj dziecka, nie umniejszaj emocji, które 

przeżywa.

3. Nie zostawiaj dziecka samego, gdy przeżywa 

trudne emocje- nie wypraszaj go do innego 

pokoju aby samo się uspokoiło. W takich chwilach 

dziecko potrzebuje troskliwego wsparcia rodzica, 

daje to dziecku poczucie bezpieczeństwa. Nie 

odtrącaj dziecka- bądź przy nim.



Jak dawać upust złości dziecka w 

bezpieczny i konstruktywny sposób?

Warto stworzyć w domu kącik (może to być nawet fotel, czy określone 

miejsce na dywanie), gdzie dziecko będzie mogło rozładować swoją 

złość. Mogą się w nim znajdować poduszki, jeżyki, piłeczki z wypustkami, 

które dziecko będzie mogło gnieść w rękach. 

Jeśli się zdenerwuje, będzie mogło tam pójść,

pokrzyczeć czy porzucać poduszkami. 



Muzyka, masażyki rozluźniające…

Innym sposobem na rozładowanie napięcia związanego ze złością, może być 

słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz masażyki, które rozluźnią mięśnie w ciele 

dziecka i pomogą się wyciszyć. 

Przykład wierszyka: Słoń na wycieczce
Szedł sobie słoń na wycieczkę, (z wyczuciem naciskamy plecy dziecka wewnętrzną 

stroną dłoni)

z tyłu na plecach miał teczkę, (rysujemy palcem prostokąt)

nos długi – trąbę słoniową (rysujemy trąbę)

i kiwał na boki głową. (ujmujemy ciało dziecka i lekko kołyszemy na boki)

Wolno szedł słonik, szurając nogami jak wielkie kloce. (naciskamy plecy dziecka 

wewnętrzną stroną dłoni)

Tak ociężale jak… słonie (naciskając dłońmi na przemian, wolno przesuwamy je wzdłuż 

kręgosłupa do góry)

szedł sobie wolniutko po drodze.



Działalność twórcza 

 Energię dziecka nagromadzoną w wyniku złości, można wykorzystać 

na rozwijanie twórczego działania dziecka.

 Można powiedzieć dziecku, że jeśli jest mu w tej chwili trudno 

powiedzieć dlaczego jest złe, to może spróbuje ono narysować lub 

namalować to, jak się teraz czuje. Czy będzie to swobodna 

improwizacja czy konkretne kształty i obiekty, zależy od dziecka. 
Rodzic może poprosić dziecko, aby opowiedziało o tym, co 

przedstawia jego rysunek. 



Rozwijanie zainteresowań

 Zachęcanie dziecka do przekuwania złości w konstruktywne działanie 
może prowadzić do odkrywania kolejnych talentów i rozwijania 

zainteresowań dziecka. 

 Dziecko podejmując różne aktywności, zdobywa wiedzę nie tylko o 

świecie, ale też o samym sobie. Może odkryć, że bardzo lubi grać w piłkę, 

śpiewać, układać wierszyki lub grać na jakimś instrumencie. Warto 

podtrzymywać i wspierać dziecko w rozwijaniu tych zainteresowań. Tego 

rodzaju aktywności również przyczyniają się do rozładowywania emocji, 

pomagają się wyciszyć i przyczyniają się do harmonijnego rozwoju. 


