
 
 

WYBUCHY ZŁOŚCI U DZIECI 
 
Wybuchy złości u dzieci zdarzyć się mogą w każdej rodzinie. U dzieci młodszych 
częściej niż u starszych, u nastolatków bardziej gwałtownie niż u dzieci 
młodszych.  
 
W reagowaniu i pracy nad nimi najważniejsze jest zrozumieć i zaakceptować fakt, 
że złość nie jest „złą emocją”. Nie należy jej zwalczać „za wszelką cenę”.  
Złość jest jedną z podstawowych reakcji naszego organizmu i pełni bardzo ważną 
rolę – daje nam informację, że dana sytuacja/stan nam nie służy, że nie chcemy 
aby trwała i że należy coś zmienić.  
 
Problem odczuwania złości u dzieci, dotyczy nie tego, że ją odczuwają, ale tego 
jak ją manifestują. 
 

Dlaczego podczas wybuchów złości dzieci reagują agresją? 
 
Ponieważ jest to najbardziej naturalna reakcja organizmu – ciało się spina, pięści 
zaciskają, serce szybciej bije, zaciskają się zęby – ulgę daje uderzenie, krzyk, 
tupnięcie nogą.  
My, dorośli, nauczyliśmy się, że są inne metody reagowania i naszym zadaniem 
jest nauczyć ich dzieci.  
 



Dzieci uczą się przez naśladownictwo, szczególnie osób najbliższych.  
Jeśli widzą, że reagujemy podniesionym głosem, krzykiem, podniesieniem ręki 
itp. to tego się nauczą.  
Jeśli zaś zobaczą, że mimo różnicy zdań, potrafimy ze sobą rozmawiać i w ten 
sposób uspokoić swoją złość – to tak też będą reagować dzieci.  
 
Innym problemem jest gdy na krzyki, złość, agresję i nachalność dzieci reagujemy 
poprzez uległość: chce zagrać jeszcze w jedną grę – pozwalamy, mimo iż jest 
późna pora; kupimy lalkę, mimo iż nie mamy już gdzie schować te poprzednie 
itp.  
Dopóki dzieci będą miały sygnał, że krzykiem i agresją dostaną to co chcą, nie 
nauczą się odpowiednich form reagowania. Będą tylko utrwalać w sobie 
przekonanie, że agresja skutkuje.  
 
 

 
 
 

Jak zatem reagować, gdy dziecko wybucha? 
 

1. Zachowaj spokój! Agresja rodzi agresję, a dzieci są najlepszymi 
detektorami emocji swoich rodziców.  

2. Postaraj się zrozumieć przyczyny, dlaczego dziecko się złości.  
3. Przekaż dziecku konkretny, krótki komunikat, patrząc mu prosto w oczy – 

STOP!  



4. Przy wybuchach histerii, powstrzymaj się od argumentacji, tłumaczenia 
itd. zapewnij dziecku ciszę i spokój, miejsce bezpieczne na wyciszenie się. 
Dopiero, gdy się uspokoi, przeanalizuj z dzieckiem zaistniałą sytuację.  
Nie czekaj jednak zbyt długo, bo dziecko może zapomnieć o co tak naprawdę chodziło.  

5. Nie zmieniaj swojego zdania – jeśli jesteś przekonany/przekonana  
o swoich racjach – nie zmieniaj raz danego słowa, zakazu, kary. Nawet jeśli 
dziecko już się uspokoiło – wytłumacz swoje argumenty.  

 
 
 
 

O TYM WARTO PAMIĘTAĆ: 
 

✓ Staraj się wykazać zrozumieniem, zapewnij dziecku poczucie 
bezpieczeństwa. 

✓ Znajdź i zrozum przyczynę wybuchu złości. 
✓ „Zauważaj” dziecko na co dzień – często wybuchowość dziecka i jego 

głośne zachowanie jest próbą zwrócenia na siebie uwagi.  
✓ Celem nie jest szybkie opanowanie napadu złości, ale nauczenie 

prawidłowej komunikacji (poczekaj aż dziecko się uspokoi). 
✓ Zawsze zauważaj i chwal za postępy.  
✓ Bądź konsekwentny i uzbrój się w cierpliwość – na efekty przyjdzie trochę 

poczekać (aż dziecko zautomatyzuje akceptowane zachowania). 
✓ Weź pod uwagę, że każdy ma swój temperament, każde dziecko (nawet  

w rodzeństwie) jest inne i nie na każde dziecko zadziałają te same metody. 
Przede wszystkim nie porównuj dzieci do siebie. Każdy potrzebuje czuć się 
indywidualistą.  

✓ Tylko konsekwencją osiągniemy cel.  
 



W pracy nad opanowaniem złości, symultanicznie musi iść praca nad radzeniem 
sobie z emocjami.  

Pamiętajmy, że nasze dziecko tak naprawdę nie chce: tupać nogami, krzyczeć, 
bić itd. to są tylko zewnętrzne wyrazy tego co dzieje się z jego ciałem i w jego 
myślach.  

WRAZ Z ZABRANIANIEM ZACHOWAŃ NIEAKCEPTOWANYCH  
WSKAZUJ ZACHOWANIA POŻĄDANE: 

 
1. Rozmawiaj z dzieckiem o jego emocjach, co czuje jak się złości, co myśli, 

czy podoba mu się taki stan, jak unikać tych nieprzyjemnych sytuacji itd.  
2. Uświadom mu, że wiele rzeczy nie może kontrolować np. nie ma wpływu 

na pogodę, na to co powiedzą inni, czy wygra w karty/w grze planszowej, 
itp., ale to co może kontrolować to są jego własne emocje. Spróbujcie 
razem wypracować i ustalić metody „gaszenia” złości np. pójście na 
spacer, liczenie w myślach od 1-100 lub od 100-1.  

3. Dobrymi metodami na wyciszenie się są:  

− ODIZOLOWANIE (w samotności, 

bez „widowni” uspokajamy się szybciej) – trzeba się jednak 
upewnić, że miejsce jest bezpieczne. 

 

− METODA „SPALANIA” ZŁOŚCI 
tj. wykonanie jakiejś innej aktywności, która nie będzie podsycać 
złość, ale ją wypali (uderzanie w worek treningowy nie jest dobrym 
pomysłem, bo podsyca złość), ale można np. wykonać kilka 
pajacyków, skakać na skakance, pojechać na rowerze, pobiegać.  



Dobra jest też metoda „ZDARTEJ 
PŁYTY” czyli powtarzanie w kółko tych samych słów, wcześniej 

ustalonej „mantry” np. woda daje spokój, woda daje spokój, itp.  

− Głębokie oddychanie, liczenie oddechów (przerzucanie uwagi na 
oddychanie co dodatkowo uspokaja organizm).  

Pamiętajmy, że sposoby odreagowania powinny być ustalone najpierw z 
dzieckiem, w czasie gdy jest świadome rozmowy i spokojne, ono samo musi 

„czuć” tę metodę. 

 
 

Dziękuję za uwagę 😊 
Elżbieta Niedziela 
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