
Zajęcia: Złość. Porozmawiaj z dzieckiem o złości. Jak sobie z nią radzić? 

Wstęp: Do rozmowy o złości dziecko musi być gotowe, rozmowy o emocjach nie mogą 

odbywać się w formie przymusu. To dorosły powinien sprawdzić, czy dziecko jest gotowe i 

chętne do współpracy. Dorosły pyta o to jak czuje się w tym momencie dziecko podaje 

również swoje samopoczucie. Dziecko może wypowiedzieć się, pokazać odpowiednią minę, 

pokazać kciukiem w górę, dół, poziomo. Dorosły może zapytać również o to czy dziecko wie 

co sprawia, że akurat tak się czuje, co się takiego wydarzyło. Warto o tym porozmawiać 

dłużej. 

Rozpoczęcie: Dorosły informuje dziecko, że dziś porozmawiają o złości. Przedstawia złość 

jako emocję/uczucie, które wszystkim ludziom jest potrzebne do życia tak samo jak inne np. 

radość, smutek, strach. Mówi, że złość informuje każdego człowieka, że jakaś sytuacja nam 

nie służy, stwarza dla nas zagrożenie, jest nieprzyjemna. Złość jest uczuciem pojawiającym 

się nagle, może mieć różne natężenie.  

Zadanie: Dorosły wraz z dzieckiem rysuje termometr, na którym zaznacza natężenie od 1 do 

10 (gdzie 1 to wcale nie jestem zły, 10 moja złość jest na maksymalnym poziomie). Należy 

wytłumaczyć dziecku, że na takiej skali podczas zajęć zaznaczać będzie to na ile jest złe w 

danych sytuacjach. Np. mama nie pozwoliła dziecku grać w ulubioną grę na komputerze, 

dorosły pyta na ile złe jest dziecko w związku z tym. Warto przećwiczyć to z kilkoma 

przykładami. 

Zadanie: Rodzic jak i dziecko na kartce rysują/ opisują sytuację, która wywołuje u nich złość. 

Dodatkowo opisują natężenie tej złości. Można porównać uzyskane prace w celu zwrócenia 

uwagi dziecka na to, że jedną osobę dana sytuacja rozzłości inną nie, że pod tym względem 

każdy człowiek może czuć się inaczej w tej samej sytuacji.  

Następnie można wspólnie z dzieckiem zastanowić się i spróbować zgadywać kiedy/ w jakich 

sytuacjach inni członkowie rodziny czują złość. Warto zwrócić uwagę  po czym poznajemy, 

że ktoś jest zły.  

W tym celu można narysować rysunek człowieka, zaznaczyć fizyczne i psychiczne oznaki 

złości.  

Przykłady: wyraz twarzy  (brwi blisko siebie, układ ust, nos podkurczony, zaczerwienienie),  

krzyk, odgłosy złości, spięte całe ciało, piorunujący wzrok, nadludzka siła, włosy najeżone, 

zgrzytające zęby, nadmiar ruchliwości,  zaciśnięte pięści, mocne bicie serca, ciężkie nogi, 

pocenie się, szczękościsk, ściśnięty żołądek, nie przyjmowanie żadnych argumentów „kończy 

się rozmowa”, nieprzyjemny ton głosu, wzmożona ruchliwość, osoba nie może znaleźć sobie 

miejsca, złośliwości, zaczepne słowa, „ping-pong” słowny, miny, gesty, bladość albo 

zaczerwienienie, skupienie się na jednej rzeczy, wszystko na „nie”, nieprzyjemny ton głosu,   

rozkojarzenie, kręcenie się, poruszanie rękoma, wykonywanie dziwnych ruchów, 

prowokowanie kłótni z innymi osobami, rzucanie przedmiotami, mruczenie czegoś 

niezrozumiałego pod nosem, odmawianie, celowe trzaskanie drzwiami, zaciśnięte usta, 

zagryzanie wargi, brak reakcji na uwagę, milczenie, denerwowanie się z powodu 

niepoważnych drobiazgów, odmowa wykonania zadania, polecenia, prośby. 

W tym miejscu należy zwrócić również uwagę dziecka, że złość to emocja, która pojawia się 

naturalnie natomiast złości często towarzyszą zachowania agresywne, które niosą za sobą 

wiele konsekwencji dla tej osoby oraz osób w stronę, których agresja jest skierowana. Warto 

zaznaczyć, że zachowania agresywne są celowe, dzielimy je na fizyczne oraz słowne.  



Przykłady: ataki na charakter osoby, wygląd, pochodzenie, dokuczanie, wyzywanie, 

przeklinanie, bicie i popychanie, kopanie, dotykanie itp.  

Należy uświadomić dziecko, że zachowaniami agresywnymi jest również wyzywanie, 

obśmiewanie, pisanie niewłaściwych komentarzy w Internecie. Również za to można ponieść 

konsekwencje. 

Zadanie: Wiedząc czym jest złość, jak się objawia, oraz o tym, że zachowanie agresywne nie 

jest rozwiązaniem wspólnie z dzieckiem można wymyślić sposoby rozwiązywania i 

panowania nad złością. 

Przykłady: nadmuchanie balona aż pęknie, krzyk w wyznaczonym miejscu, gniecenie, darcie 

papieru, narysowanie swojej złości, ugniatanie plasteliny, wypisanie na kartce tego co 

chciałoby się powiedzieć, wykrzyczeć, słuchanie muzyki, położenie się, spokojne 

oddychanie, bieganie, podskakiwanie, zrobienie czegoś, obejrzenie filmu, liczenie od 1 do 10, 

łyk wody, odczekanie, poproszenie o chwile dla siebie itp. 

Zadanie: Wspólnie z dzieckiem należy wybrać te pomysły, które ono uważa za dobre i 

pomocne. Można stworzyć listę, którą dziecko będzie miało pod ręką w przypadku trudności. 

Można umówić się z dzieckiem, że dorosły jak i dziecko wypróbują wspólnie ten sam pomysł 

w sytuacji złości. Warto zastanowić się nad tym na jakie natężenie złości, który pomysł 

będzie odpowiedni. 

Zadanie: Wcześniejsze rysunki/ opisy sytuacji, które powodują, że dziecko i dorosły czują 

złość. Warto zastanowić się co można zmienić, jak się zachować w tych sytuacjach aby się 

tak nie złościć. Do wykorzystanie powyższa lista z pomysłami. 

Zadanie: Dziecko może narysować swoją złość. Opowiedzieć co wtedy czuje, myśli, 

wyobraża sobie i jak się zachowuje. Warto aby określiło natężenie swojej złości. 

Zadanie: Warto aby dziecko poznało swoją złość. Spróbujcie odpowiedzieć sobie na pytania: 

Co powoduje moją złość?, Gdzie w ciele czuje, że jestem zły?, Co wtedy myślę?, Co wtedy 

robię?, Jakie jest natężenie mojej złości. Wspólnie można stworzyć plan złości i podpowiedź 

w jej rozpoznawaniu. 

Podsumowaniem zajęć jest zwrócenie uwagi dziecka na: złość jest emocją naturalną, każdy z 

nas ją przeżywa, rozpoznajemy ją u siebie i innych za pomocą oznak fizycznych i słownych, 

zachowanie agresywne nie jest rozwiązaniem naszej złości, dlatego uczymy się radzić sobie 

ze swoją złością w sposób nie zagrażający nam ani innym.  

Zajęcia zakończyć warto wspólnym filmem, zabawą, gotowaniem  to dorosły oraz dziecko 

powinni zdecydować, które zadanie jest dla nich odpowiednie i odpowiada na potrzeby. 


