
„Przeciwieństwem 
złości nie jest spokój,    
a depresja” 

 (M. Stańczyk)  

 

 

Emocje dziecka- Czym jest złość? 

 

Złość to jedna z podstawowych emocji każdego człowieka, tak samo 

jak poczucie szczęścia, wstydu, smutku, zdziwienia oraz strachu. 

Emocje dają nam informację, czy nasze potrzeby są zaspokojone, a 

nasze granice osobiste uszanowane. Kiedy nasze dziecko złości się, 

oznacza to, że dzieje się coś w jego życiu psychicznym, co wymaga 

naszej rodzicielskiej uwagi. 

 

          Dziecko złości się, kiedy…. 

 

 coś poszło nie po jego myśli 

 jego potrzeba nie została zaspokojona 

 doświadcza raniących zachowań, komunikatów ze strony 

innych inni naruszają jego poczucie własnej wartości 

Złości nie jesteśmy w stanie kontrolować, dziecko również. To 

reakcja organizmu, która wyraża się wzmożonym wydzielaniem 

adrenaliny, szybkim biciem serca, ciało przygotowuje się do obrony. 

To dlatego dzieci w złości biją, kopią, gryzą itp.  

Dziecko, które się złości, komunikuje rodzicowi coś bardzo ważnego. 

To są komunikaty o dziecku, a nie o rodzicu. To sygnał, że jest mu 



trudno, a nie że rodzic źle je wychowuje. Jeśli nie pozwolimy się 

dziecku złościć i nie zaopiekujemy się emocjami, które przeżywa, to 

jest duże prawdopodobieństwo, że gniew, wściekłość stanie się 

wyrazem złości. 

 

Dlaczego rodzicom trudno zaopiekować się złością dziecka i co może 

im w tym pomóc? 

 

1. Złość interpretujemy jako manipulację, próbę wymuszenia czy 

rządzenia nami. Czego skutkiem jest wchodzenie w próbę sił i w 

walkę z dzieckiem. Jeśli do tego dojdzie, to w rodzicu również 

zaczyna pojawiać się złość, co uniemożliwia opiekowanie się 

rozzłoszczonym dzieckiem. Pomaga zmiana perspektywy – to, co 

mówi i co robi dziecko, jest informacją o nim i o jego trudności, a nie 

o rodzicu.  

2. W naszym społeczeństwie obecne jest przekonanie, że „ złość 

piękności szkodzi”- czyli nie wolno się złościć. Jeśli nam, jako 

dorosłym, nie wolno było się złościć, to trudno nam będzie wspierać 

w złości nasze dziecko. Dlatego kiedy złość naszego dziecka nas 

mocno denerwuje, to może warto zrobić sobie stop-klatkę i pomyśleć, 

co mnie tak naprawdę porusza i czy przypadkiem nie stoi za tym moja 

historia, która wymaga zaopiekowania. 

 

3. Rodzice boją się złości, bo kojarzona jest z agresją, której niedaleko 

do przemocy. Dlatego złości przypisujemy raczej negatywne oceny 

moralne. Prawda jest taka, że jeśli dziecko się złości, to znaczy, 

że przeżywa bardzo duże napięcia i bardzo duży stres. Potrzebuje 

wtedy pomocy, by sobie z nim poradzić, bo właśnie złość mówi, że 

jego możliwości poradzenia sobie z określoną sytuacją zostały 

wyczerpane. Czego wówczas potrzebuje dziecko? Rodzicielskiego 

spokojnego towarzyszenia i wsparcia - równowagi i spokoju.   

 

4. Boimy się złości. Myślimy że jak damy dzieciom przestrzeń do jej 

wyrażania, to ona będzie przybierała na sile. Tymczasem jest na 

odwrót. Kiedy pokazujemy dziecku, że nie boimy się jego złości, to 

ono też przestaje się jej bać. Natomiast, kiedy nie damy przestrzeni na 

jej wyrażanie, to dziecko ma dwa wyjścia: 

 



 zaopiekowanie się sobą i wejście w tryb przetrwania, 

 zwiększenie wściekłości, zwiększenie swojego gniewu z myślą, 

że może w końcu ktoś to zauważy. 

5. Złością bardzo łatwo się zarazić. To czy rodzic się nią zarazi, 

zależy do tego, co sobie pomyśli o dziecku i o jego reakcjach. 

Dlatego bardzo może pomóc wiedza, że dziecko krzycząc „nie 

lubię cię”, tak naprawdę krzyczy o sobie, o swojej trudnej 

sytuacji, rozczarowaniu. 

 

Izolacja- pomaga, czy nie? 

Warto wiedzieć, że izolując dziecko pozbawiamy je naszej pomocy w 

najbardziej dla niego trudnym momencie. Jest to też akceptacja 

warunkowa i tak to dzieci odczytują, że mama czy tata kocha mnie 

tylko wtedy, gdy jestem „grzeczny”, co z kolei obniża poczucie 

własnej wartości. Dziecko dostaje informację, że samo musi sobie 

poradzić ze swoimi problemami. Odsyłane dziecko myśli sobie, że nie 

zasługuje na pomoc i wsparcie, kiedy dzieje się coś złego. Potem w 

życiu dorosłym też może mieć kłopot, żeby poprosić o pomoc, kiedy 

dzieje się coś trudnego i poprosić o wsparcie. 

 

 
 



Czym jest wściekłość? 

Jeśli nie utulimy i nie damy wsparcia dziecku przeżywającemu złość, 

to dojdzie do kumulacji napięcia. Rodzice nazywają to histerią lub 

wściekłością. Co oznacza, że możliwości układu nerwowego dziecka 

zostały znacznie przekroczone, a silnie przeżywana frustracja utrudnia 

dziecku powrót do równowagi. Nawet gdy proponujemy mu wtedy 

nasze wsparcie. Dlatego warto reagować wcześniej. Należy dawać 

dziecku komunikat „widzę, że jesteś chłopcem, któremu teraz jest 

bardzo trudno / widzę, że jesteś dziewczynką, której teraz jest bardzo 

trudno, a ja jestem Twoim rodzicem i wsparciem ” 
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