
Psycholog poleca 

Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami? 

 To pytanie ma często swoje drugie dno: rodzice chcieliby się dowiedzieć, co zrobić, aby ich 

dzieci emocji nie doświadczały, albo przynajmniej nie w tak intensywnym stopniu, jak to ma 

miejsce teraz. Chcielibyśmy, żeby nasze dzieci nie histeryzowały, nie wpadały w furię, nie 

rzucały się z krzykiem na podłogę (zwłaszcza na środku zatłoczonego supermarketu), żeby 

nie rzucały zabawkami, nie biły innych dzieci (i/lub nas), nie płakały. Czasem bywa też, że 

chcielibyśmy, żeby i krzyczały trochę mniej z radości. Jednym słowem, żeby nie 

doświadczały takich emocji jak złość, frustracja, smutek, rozpacz, odraza. Bez tych 

wszystkich ‘trudnych’ emocji byłoby nam łatwiej być przy naszym dziecku. 

Za umiejętność oswajania naszego emocjonalnego świata odpowiada część naszej kory nowej 

- płaty przedczołowe. Musimy pamiętać, że płaty przedczołowe to miejsce w naszym mózgu, 

które rozwija się bardzo długo. Kiedy dziecko przychodzi na świat, jego płaty przedczołowe 

zaczynają właściwie swój prawdziwy rozwój. Przed nimi ciężkie i skomplikowane zadanie do 

wykonania: integracja świata emocjonalnego. I tak, jak nauka biegania wymaga czasu, 

ćwiczeń i licznych potknięć, tak umiejętność regulowania własnych emocji wymaga jeszcze 

więcej czasu, jeszcze więcej ćwiczeń i jeszcze więcej potknięć. Nauka sprawnego chodzenia 

zabiera dziecku jakieś dwa i pół roku. Nauka zarządzania własnymi emocjami to proces, który 

rozkłada się niekiedy na dwadzieścia lat (przyjmuje się, że płaty przedczołowe są w pełni 

dojrzałe w okolicach dwudziestego roku życia). Wymaganie od trzy latka, żeby umiał 

konstruktywnie radzić sobie z zalewającą go właśnie falą złości i frustracji na wieść o tym, że 

nie kupisz mu nowych naklejek, zwłaszcza gdy ta sytuacja ma miejsce po pełnym wrażeń 

dniu w przedszkolu (zmęczenie powoduje, że płaty przedczołwe gorzej sobie radzą z 

regulowaniem emocji), to tak, jakby wymagać od niemowlaka, że zaraz wstanie i 

samodzielnie przejdzie kilometr. 

Pewnych procesów rozwojowych po prostu nie da się przyspieszyć. Zdobycie umiejętności 

regulowania własnych emocji wymaga czasu i doświadczenia. Nie należy karać dziecka za 

przeżywane emocje. Jeśli spojrzymy na dziecko przez pryzmat rozwoju i kształtowania się 

jego mózgu to zrozumiemy, że jego histerie, wymuszania, płacze nie są robieniem nam na 

złość. Nasze dziecko dopiero się uczy swoich emocji, dopiero stawia swoje pierwsze 

chwiejne kroki w tym wewnętrznym, zawiłym emocjonalnym świecie. Kary, jakie nakładamy 

na dziecko, które właśnie przeżywa atak złości, naprawdę nie pomogą mu w zdobyciu 

umiejętności regulowania własnych emocji. Raczej pokażą mu, że jego emocje są złe, a nasza 

miłość do niego jest warunkowa ( akceptuję cię tylko wtedy, gdy jesteś szczęśliwy  

i spokojny). 

Jak więc możemy pomóc naszym dzieciom radzić sobie z emocjami? 

1. Relacja. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla dzieci, żeby mogły 

nauczyć się regulować własne emocje, jest stworzenie bezpiecznej, wspierającej relacji. Ten 

związek, który tworzy się pomiędzy opiekunem a dzieckiem, psycholodzy nazywają ufnym 

przywiązaniem. Liczne badania pokazują, że osoby, które w dzieciństwie doświadczyły takiej 

bezpiecznej i ufnej relacji, w dorosłym życiu lepiej radzą sobie z własnymi emocjami. 

Badania naukowców zajmujących się interpersonalną neurobiologią pokazują również, że 

ufne przywiązanie stymuluje rozwój płatów przedczołowych! 

To dorośli udzielają dziecku pierwszych lekcji pływania po wewnętrznym morzu emocji. W 
pierwszych latach życia dziecka ta nauka odbywa się głównie dzięki emocjonalnemu 

dostrajaniu: dorosły przejmuje emocje dziecka i pomaga mu je ukoić. Niemowlęta i małe 

dzieci nie przeżyłyby fizycznie bez opieki osoby dorosłej. Bez wsparcia opiekuna nie 

potrafiłyby również oswoić swojego emocjonalnego świata. Bycie w relacji jest dla dziecka 

warunkiem koniecznym prawidłowego rozwoju emocjonalnego. 



Kiedy dziecko doświadcza trudnych dla siebie emocji, naturalnie dąży do tego, aby być blisko 

drugiej osoby. Wydaje się, że dzieci podskórnie wiedzą to, co dopiero odkrywają naukowcy- 

na przykład, że w czasie reakcji stresowej w naszym mózgu uwalnia się oksytocyna, hormon 

przytulania. Im więcej sobie tego wsparcia w stresie zapewnimy, tym więcej oksytocyny 

pojawi się w naszym organizmie. A musicie wiedzieć, że ten przysłowiowy hormon 

przytulania ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie- reguluje prawidłową pracę serca i chroni 

układ naczyniowy. Pomyślcie teraz, co robimy, gdy zostawiamy nasze dziecko samo z 

trudnymi emocjami, gdy odsyłamy je do swojego pokoju, aby się uspokoiło w tym momencie 

zaburzamy naturalną, zdrową odpowiedź naszego organizmu na stres! 

2. Nauka rozróżniania/nazywania własnych emocji. Wspieramy nasze dzieci w nauce 

chodzenia, mycia zębów, pokazujemy prawidłowe nawyki żywieniowe. Uczymy je liczyć i 

czytać. Rzadko jednak dbamy o to, żeby nasze dzieci nauczyły się być świadome własnych 

emocji– żeby umiały doświadczać i rozróżniać w sobie różne stany emocjonalne, oraz 

potrafiły je nazywać. Emocje nazwane, to emocje okiełznane, nazwanie emocji powoduje, że 

aktywuje się nasza kora nowa, i może ona okiełznać szalejące ‘niższe’ struktury mózgu, 

odpowiadające za emocjonalne pobudzenie. Dzięki twojej empatycznej odpowiedzi pomożesz 

dziecku uporządkować i uspokoić zawiły świat emocji. Świadomość własnych emocji i 

umiejętność ubrania w słowa swoich przeżyć to jeden z najlepszych prezentów, jaki możesz 

dać swojemu dziecku. 

3. Dziecko uczy się przez naśladowanie. To, w jaki sposób twoje dziecko będzie radziło sobie 

z przeżywanymi emocjami, zależy w dużej mierze od tego, jak ty zachowujesz się np. pod 

wpływem stresu. Zamiast wymagać od dziecka, żeby umiało konstruktywnie poradzić sobie z 

własnymi emocjami należy zacząć wymagać najpierw od siebie. 

Wielu rodziców przyjmuje to zalecenie na opak. Dla zbyt wielu z nas konstruktywnie radzić 

sobie z emocjami oznacza, żeby trudnych emocji nie doświadczać. Nie złościć się na dziecko, 

nie frustrować, nie krzyczeć. Nie dać się ponieść nerwom. Niestety, im mocniej staramy się 

trzymać w ryzach własne emocje, tym większa szansa, że pewnego dnia po prostu 

wybuchniemy. A gdy dochodzi do niechcianego wybuchu, to zaczynamy uginać się pod 

poczuciem winy i wyrzutów sumienia. To zaś rodzi jeszcze większą potrzebę kontrolowania 

naszych emocji- i powstaje błędne koło przemocy. Zamiast umartwiać się sytuacją, w której 

puściły nerwy, należy zaopiekować się swoimi emocjami. Tam, gdzie jest relacja pomiędzy 

dwojgiem ludzi zawsze będzie dochodzić do emocjonalnych starć. Dziecku naprawdę nic się 

nie stanie, jeśli czasem na nie krzykniemy- gorzej będzie, jeśli zaczniemy udawać, że emocje 

takie jak złość, frustracja czy smutek nie istnieją. Dziecku nie są potrzebni idealni rodzice- 

ono potrzebuje rodziców autentycznych. A prawdziwym ludziom czasem po prostu puszczają 

nerwy. 

4. Pokaż dziecku, żeby nie bać się emocji. Ważny punkt, z którym  rodzice i opiekunowie 

mają duży problem. Boimy się złości dzieci, przeraża nas ich frustracja, przytłacza ich 

smutek. Niektórzy rodzice w tej kwestii doszli już niemal do perfekcji- nauczyli się robić 

wszystko, żeby tylko ich dziecko nie musiało mierzyć się z trudnymi emocjami. Jednak 

postępując w ten sposób ograbiamy nasze pociechy z części ich własnej emocjonalności i 

cennego życiowego doświadczenia- umiejętności radzenia sobie z własną złością czy 

frustracją. 

5. Pozwól dziecku na swobodną zabawę. Jedną z najlepszych rzeczy, którą można ofiarować 

swojemu dziecku w dzieciństwie to czas poświęcony na jego własną, swobodną zabawę. 

Liczni naukowcy podkreślają, że to właśnie w zabawie dzieci najlepiej trenują swoje 

umiejętności samoregulacji emocji. 

6. Stwórz przestrzeń na nieskrepowaną aktywność fizyczną. Co ma aktywność fizyczna do 

umiejętności kontrolowania emocji? Aktywność fizyczna znacząco zmniejsza ryzyko 

depresji, stanów lękowych, zaburzeń koncentracji i ADHD. Liczne badania pokazują, że ruch 

ma właściwości lecznicze, porównywalne do zażywania odpowiednich środków 



farmakologicznych: pod wpływem aktywności mózg zaczyna samoistnie regulować 

wydzielanie potrzebnych mu neuroprzekaźników. Czasem potrzebujemy „wybiegać złe 

emocje”. Pod wpływem ruchu mamy niebywałą możliwość zmieniać biochemię naszego 

mózgu na bardziej dla nas korzystną. Regulować nasze emocje. Jeśli dziecko właśnie ogarnia 

niekontrolowany zalew emocji należy pozwolić mu się wybiegać. Świetnym sposobem na 

rozładowanie emocji są też wspólne przepychanki, bitwy na poduszki czy choćby taniec. 

7. Ucz dziecko technik relaksacyjnych. Naukę umiejętności samouspokajania można zacząć 

uczyć już młodsze przedszkolaki. Najważniejsze, żeby uczyć dziecko technik relaksacyjnych 

w czasie, kiedy dziecko jest spokojne, a nie w momencie pobudzenia emocjonalnego. 

Czego nie robić na pewno? 

1. Nigdy nie karz dziecka za przeżywane emocje! 

2. Nie ośmieszaj i nie umniejszaj emocji, które doświadcza dziecko 

3. Nie zostawiaj dziecka samego, gdy przeżywa trudne emocje 
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