
Jak pomóc
dziecku

opanować
złość?



1.Zapewnienie bezpieczeństwa, interwencja - bardzo istotne jest, by dzieci, które się
kłócą wiedziały, że są bezpieczne oraz mogą liczyć na pomoc rodziców. Gdy widzisz, że
sytuacja jest bardzo napięta i za chwilę może dojść nawet do rękoczynów, zdecydowanie
wkrocz do akcji: na początku ostrzeż, że jeśli się nie uspokoją, to sami to zakończycie, gdy to
nie pomoże, najlepiej jest rozdzielić szarpiące się dzieci. 
2.Odizolowanie dziecka od źródła złości - oddalenie od przyczyny wybuchu to ważny
krok ku nabraniu dystansu i uspokojeniu się.
3.Pocieszanie - gdy dziecko już się uspokoi, można wtedy go przytulić, porozmawiać z nim
o tym co czuło, ukoić jego nerwy poprzez przytulanie, śpiewanie, czy kołysanie. Ważne: jeśli
zrobimy to w trakcie napadu złości, do dziecka nic nie dotrze, gdyż jest skupione wtedy tylko
na tym, by się "wyładować" i może nie myśleć racjonalnie.
4. Aktywność fizyczna - jeśli jesteście szczęśliwymi posiadaczami worka treningowego -
bingo! W trakcie wybuchu dziecko może dzięki niemu wyładować swoje negatywne emocje i
trochę zmęczyć. Jeśli nie - pozostaje uderzanie w poduszki, tupanie nogami, odbijanie piłki,
itd. Wszystkie aktywności, które nie zagrażają zdrowiu ani życiu dozwolone! Endorfiny, które
się wtedy wytworzą nie tylko sprawią, że dziecko się uspokoi, ale zdecydowanie poprawi się
jego nastrój.
5. Samouspokojenie - każdy z nas jest inny i na każdego działa co innego. Niekoniecznie
sposoby, które stosują rodzice mogą pomóc dziecku. Gdy nasze rady nie działają, pozwólmy
dziecku uspokoić się w jego sposób: pozwólmy mu na to, by się wypłakało, może będzie
chciało się przespać lub po prostu zwinąć. w kłębek i poleżeć, pooddychać, posłuchać
głośniej muzyki przez jakiś czas. Czasem nie warto ingerować, jeśli widzimy, że nasze dziecko
chce pobyć samo, dajmy mu ten czas. Później będzie czas na rozmowę czy przytulenie.
6. Odwrócenie uwagi - czasem warto podsunąć optymistyczną myśl, rozśmieszyć je,
pokazać coś ciekawego.
7. Uzewnętrznianie uczuć - dzięki rozmowie o uczuciach z kimś bliskim i okazaniu mu
zrozumienia, dziecko poczuje się bezpiecznie.
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