
Dobre zachowanie 
Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dziecka. 

1. Akceptuj wszystkie uczucia dziecka.  

2. Pomóż je nazwać. Kiedy mówimy np.: „Wiem, że jest ci przykro”, 

„Rozumiem, że jesteś na mnie zły, ja też czasami jestem na kogoś zła”, 

itp. pomagamy dziecku zrozumieć jego własne emocje i zapanować nad 

nimi. Pokazujemy mu też, że nie tylko ono jedno się z nimi zmaga. 

3. Odwróć uwagę. Dziecko płacze, bo chce cukierka. Nie tłumacz mu, że 

cukier jest niezdrowy, tylko zwróć jego uwagę na coś innego, np. na psa, 

ptaka, opowiedz jakąś historyjkę z własnego dzieciństwa, wymyśl 

zagadki, itp. Maluchy często złoszczą się albo jedzą słodycze z nudów. 

4. Pokaż, jak wyrazić gniew. Wyjaśnij mu, że kiedy krzyczy na ciebie 

sprawia ci przykrość, bijąc koleżankę może zrobić jej krzywdę.  

Poradź dziecku, że kiedy jest złe może np. głośno śpiewać, tupać, gnieść 

gazetę, itp. Trzeba być cierpliwym, bo taka umiejętność opanowywania 

gniewu wymaga treningu. 

5. Bądź wyrozumiała. Przedszkolakom trudno pogodzić się z tym, że nie 

zawsze wolno im decydować o sobie. Czują się  z tego powodu 

sfrustrowane (złoszczą się i buntują). Zawsze staraj się znaleźć przyczynę 

takiego zachowania. Nie krytykuj – możesz wzbudzić w dziecku 

niepotrzebne poczucie winy.  

6. Daj dobry przykład. Nawet w najgorszych sytuacjach nie pozwól sobie na 

krzyki, szarpanie albo bicie dziecka.  

7. Gdy dziecko złości się pomóż mu się rozluźnić. Lekarstwem może być 

chwila samotności, łyczek wody, przytulenie się, narysowanie złości na 

kartce. 

8. Pobawcie się w udawanie. Maluch zamieni się w mamę, a ty we 

wrzeszczącą trzylatkę ( dziecko będzie mogło spojrzeć na siebie z 

dystansu). 

9. Obserwuj dziecko. Zmęczenie, senność, głód, pragnienie to najczęstsze 

przyczyny  dziecięcej histerii.  

10. Kochaj dziecko bezwarunkowo i okazuj to w każdej sytuacji. 

11. Szanuj zdanie malucha, jednak jeśli się z nim nie zgadzasz, nie ustępuj dla 

świętego spokoju. Tłumacz, dlaczego myślisz inaczej. 

12. Zrozum, że trudne emocje są najzupełniej naturalne na wielu etapach 

dorastania. 

13. Pomagaj rozwiązać problemy, ale nie rób tego za malucha. 

Nadopiekuńczość może być odebrana przez dziecko jako dowód, że tak 

naprawdę nie wierzysz w jego siły.  
 

 

Zabawy dla buntownika 



1. Wyścigi. Ruch na świeżym powietrzu pomoże ustrzec dziecko przed 

atakiem złości. Wiadomo, że odpowiedni poziom  tlenu w organizmie to 

nie tylko podstawa zdrowia, ale także dobrego humoru. 

2. Teatrzyk. Wcielając się w role, np. nieśmiałej koleżanki, chorego pieska, 

itp. dziecko ma szansę zrozumieć uczucia innych.  

3. Wspólne gotowanie. Kiedy widzisz, że awantura wisi w powietrzu, zaproś 

dziecko do kuchni. 

4. Rysowanie. Poproś, aby dziecko namalowało swoje uczucia. Usiądź obok 

niego i zrób to samo. Porozmawiajcie o swoich rysunkach.  
 

 

Zabawy ćwiczące cierpliwość 
1. Puzzle 

2. Pasjans karciany 

3. Budowanie z klocków 

4. Zabawy zręcznościowe, np. piłeczka na gumce. 
 

Jak oduczyć dziecko bicia 
1. Często bawcie się razem. Im więcej czasu będziesz z nim spędzać na 

zabawie i wygłupach, tym będzie pogodniejsze. Wtedy trudniej o wybuch 

wściekłości.  

2. Ustal granice i przestrzegaj ich. Nie śmiej się , gdy dziecko tak zabawnie 

bierze zamach na tatusia, skoro wcześniej za to samo ostro go zganiłaś.  

3. Chwal za dobre zachowanie. Kiedy maluch powstrzyma się od uderzenia, 

nie udawaj, że tego nie zauważyłaś, tylko spokojnie pochwal: „Byłeś 

zdenerwowany, ale sam zapanowałeś nad sobą. To znaczy, że jesteś już 

duży”.  

4. Bądź stanowcza. Dziecko obiecuje, że uderzyło cię ostatni raz. To jednak 

nie powinno znaczyć, że ominie je kara. Staraj się, żeby nie była zbyt 

surowa, np. kilka minut na karnym krzesełku lub jednorazowy zakaz 

oglądania dobranocki. 

5. Nie oddawaj. Powstrzymaj się od klapsa. Taka kara pokazałaby dziecku, 

że można bić ale tylko słabszych i że konflikty najlepiej rozwiązuje się 

siłą. Nie ucz malucha agresywnych zachowań. 


