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Emocje dziecka



1. Wprowadzenie do tematyki emocji 

2. Krótkie omówienie podstawowych uczuć: złość, smutek, strach, radość 

3. Sposoby radzenia sobie z emocjami

Spis treści:



Krótkie wprowadzenie

Emocje - zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci towarzyszą nam w życiu 
codziennym i są nierozerwalnie związane z relacjami społecznymi. Wszystkie emocje 
są tak samo ważne, chociaż często dzielimy ja na dobre i złe. Warto je docenić, 
nauczyć się rozpoznawać i nazywać. Emocje dziecka są reakcją na sytuacje i bodźce, 
których doświadczają i zazwyczaj charakteryzują się większą spontanicznością 
i potężną siłą wyrażania. Dziecko przeżywa emocje całym sobą, często nie 
rozumiejąc dlaczego tak się dzieje. To właśnie rodzic powinien wspierać, a także 
nauczyć dziecko jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak rozpoznać emocje, które 
im towarzyszą i nauczyć je wyrażać w bezpieczny dla niego i otoczenia sposób.



Złość



Złość

jest uczuciem, do którego podobnie jak do lęku, gniewu, smutku, dziecko 
jak każda osoba dorosła, ma prawo. Dlatego złoszczenie się nie jest samo 
w sobie ani złe, ani dobre. Możemy mieć natomiast wpływ na to, co robimy, 
gdy czujemy złość. Złość potrafi szybko mijać, natomiast gdy jest 
podsycana, może łatwo przerodzić się w agresję.





• Zaciskanie zębów i ust; 

• Zaciskanie pięści; 

• Marszczenie brwi; 

• Przyspieszone bicie serca;  

• Sztywnienie mięśni; 

• Przyspieszenie i spłycenie oddechu; 

• Podniesienie głosu.

Po czym można poznać złość ?



Sposoby radzenia sobie ze złością (napad histerii)

• Mów spokojnym głosem, wyrażając jasne i krótkie komunikaty; 

• Dziecko, które zachowuje niebezpiecznie, np. uderza głową, ostrożnie przenieś 

w bezpieczne otoczenie; 

• Staraj się odwrócić uwagę dziecka od bodźca, np. przez wyjście na dwór; 

• Pozwól na odpoczynek i wyciszenie w spokojnym otoczeniu; 

• Po ostudzeniu emocji porozmawiaj z dzieckiem bez roztrząsania tematu. Spróbuj nazwać 

kluczowe emocje, które doprowadziły oddanego zajścia i te które były jego skutkiem. 

Nazywanie emocji ułatwi dziecku poradzenie sobie z nimi. Zapewnij, że pomożesz 

w znalezieniu rozwiązania źródła problemu; 

• Skontaktuj się ze specjalistą, jeśli sytuacja tego wymaga.



Smutek



Smutek

emocjonalny ból powiązany z uczuciem niekorzystnej sytuacji, stratą, 
rozpaczą, żałobą, żalem, bezradnością oraz rozczarowaniem. Jest 
uczuciem, które mówi nam o tym, że coś straciliśmy lub możemy stracić. 
Strata ta nie musi być prawdziwa - może być wytworem wyobraźni. Trzeba 
sobie pozwalać na smutek i przeżycie straty. To najlepszy sposób na 
poradzenie sobie z nimi. Dobrze jednak pilnować, aby nie pozwolić 
smutkowi zostać z nami zbyt długo.



• Choroba ( śmierć) bliskiej osoby lub zwierzaka; 

• Przegrana w konkursie, zawodach, grze; 

• Niemożliwość zrobienia czegoś bardzo ważnego; 

• Rutyna i monotonia. 

Powody odczuwania smutku



• Spowolnione ruchy, unikanie aktywności; 

• Brak apetytu lub nadmierne łaknienie; 

• Płacz lub blokada przed płaczem; 

• Brak energii, przedłużające się poczucie zmęczenia bez wyraźnego powodu; 

• Dziwne, trudne do zidentyfikowania bóle; 

• Inna niż zwykle postawa ciała.

Reakcja na smutek 



• Porozmawianie z kimś; 

• Przytulenie się do kogoś;   

• Przypomnienie sobie miłych chwil i sytuacji, gdy wszystko było dobrze; 

• Wypłakanie się; 

• Narysowanie tego, co powoduje smutek; 

• Zrobienie sobie przyjemności np. zjedzenie ulubionej potrawy, wyjście do kina, itp.; 

• Zaplanowanie, co można zrobić dalej i zacząć ten plan realizować.

Sposoby radzenia sobie ze smutkiem



Strach



Strach (lęk)

mówi nam o tym, że grozi nam jakieś niebezpieczeństwo, podpowiada 
kiedy powinniśmy zachować ostrożność. Zdarza nam się bać rzeczy, które 
straszne nie są, dlatego ważne jest żeby odróżniać to, co jest prawdziwym 
zagrożeniem (strach) od tego, co jest zagrożeniem przede wszystkim 
w naszej wyobraźni (lęk).



Każdy wiek ma swoje lęki - skrócony wykaz

2 LATA :  

• lęki, głównie natury słuchowej - pociągi, ciężarówki, grzmot, odkurzacz, spłukiwanie wodą 

ubikacji;  

• lęki wizualne - ciemne kolory, duże przedmioty, pociągi, kapelusze;  

• lęki przestrzenne - zabawka czy łóżeczko zabrane z normalnego miejsca, przeprowadzka do 

nowego domu, lęk przed wpadnięciem do studzienki ściekowej; 

• lęki związane z ludźmi - wyjazd matki, jej nieobecność w porze zasypiania; 

• deszcz i wiatr, zwierzęta (szczególnie dzikie).



Każdy wiek ma swoje lęki - skrócony wykaz cd

3 LATA :  

• dominują lęki wizualne - starzy, pomarszczeni ludzie, maski, „czarownicy”; 

• lęki związane z ciemnością, zwierzętami; 

• lęki dotyczące policjantów, włamywaczy; 

• lęk spowodowany wieczornym wyjściem rodziców. 

4 LATA :  

• powracają lęki słuchowe, szczególnie odgłosy silników; 

• lęki związane z ciemnością, dzikimi zwierzętami; 

• lęk związany z wyjściem matki, szczególnie wieczorem.



Każdy wiek ma swoje lęki - skrócony wykaz cd

5 LAT :  

• niewiele lęków, przeważnie wizualne; 

• mniej obaw przed zwierzętami, złymi ludźmi, czarodziejami; 

• konkretne, przyziemne obawy o potłuczenie się przy upadku, pogryzienie przez psa, itp. 

• ciemność,  

• obawa, że matka nie wróci do domu.



Każdy wiek ma swoje lęki - skrócony wykaz cd

6 LAT :  

• duże natężenie stanów lękowych, wywołanych przede wszystkim przez bodźce dźwiękowe - 

dzwonek do drzwi, telefon, czyjś monotonny, nieprzyjemny sposób mówienia, spłukiwanie 

wody w ubikacji, odgłosy wydawane przez ptaki i owady; 

• obawy przed światem nadprzyrodzonym - duchy, wiedźmy; 

• lęk, że ktoś chowa się pod łóżkiem; 

• lęki przestrzenne - obawa przed zgubieniem się, dziecko boi się iść do lasu; 

• obawa przed żywiołami - ogień, woda, grzmot, błyskawica; 

• dziecko boi się zasypiać, gdy jest samo w pokoju; boi się zostać samo w domu; 

• lęk przed pobiciem przez innych; 

• dziecko boi się drobnych skaleczeń, widoku krwi z nosa, drzazg.



Każdy wiek ma swoje lęki - skrócony wykaz cd

7 LAT :  

• dużo lęków przede wszystkim wizualnych - ciemność, strychy, piwnice;  

• lęk przed wojną, szpiegami, włamywaczami, ludźmi chowającymi się w szafach albo pod 

łóżkiem (strach bywa stymulowany przez radio, kino, lekturę) ; 

• lęk przed spóźnieniem się do szkoły, przed brakiem akceptacji ze strony innych ludzi; 

8 - 9 LAT 

• mniej lęków i nie tak intensywne;  

• lepsza umiejętność oceny sytuacji, obawy mają swoje uzasadnienie - dotyczą własnych 

zdolności i możliwości porażki, szczególnie w szkole.



Każdy wiek ma swoje lęki - skrócony wykaz cd

10 LAT :  

• dużo lęków, choć mniej niż w wieku, który nastąpi; 

• największe obawy związane są ze zwierzętami - szczególnie dzikimi i wężami; 

• niektóre dzieci boją się ciemności, a także wysokich pomieszczeń, ognia, przestępców, 

„morderców”, włamywaczy; 

• niektóre dzieci same wymieniają, czego się już nie boją: głównie ciemności, psów, zostania 

samemu w domu.



• Unikanie miejsc lub przedmiotów, które wywołują napięcie; 

• Przyspieszone bicie serca; 

• Pocenie się, bladość skóry; 

• Sztywnienie mięśni, drżenie; 

• Rozszerzone źrenice; 

• Duszność, zawroty głowy; 

• Ból w klatce piersiowej. 

Reakcja organizmu na strach (lęk)



Niepokojące sygnały: 

• Zaburzenia snu - kłopoty z zasypianiem, bezsenność 

• Nocne koszmary - dziecko przeżywa we śnie to, co mu się na jawie nie udało, 
czego się obawia, 

• Moczenie nocne - może mieć podłoże somatyczne albo psychiczne. Bywa 
związane z lękiem, 

• Odmowa jedzenia - nie ma „niejadków” bez powodu, 

• Zmiana zachowania - dziecko jest niegrzeczne, rozdrażnione, bywa aroganckie. 

Ważne !



Sposoby postępowania ze strachem (lękiem) 
u dziecka

• Nie wyśmiewanie lęków (nie zawstydzanie dziecka przed innymi); 

• Nie zmuszanie dziecka do stawiania czoła sytuacji, która wywołuje lęk; 

• Zrozumienie lęku dziecka; 

• Stopniowe oswajanie strachu (lęku) metodą „małych kroków”; 

• Unikanie sytuacji wywołujących u dziecka strach (lęk).



Radość



Radość

uczucie odczuwane i przeżywane jako stan bardzo pozytywny. Należy do 
emocji łączących się z zadowoleniem. Może być ulotnym nastrojem 
(„radosnym”), nagłym, impulsywnym przeżyciem, wreszcie bardziej 
stabilnym, uświadomionym uczuciem. Wtedy obejmuje, poza intensywnym 
doznaniem przyjemności, głębsze zadowolenie, satysfakcję, poczucie 
szczęścia, nadzieję na pomyślny bieg wydarzeń.



• Śmiech (czasem „śmiech przez łzy”); 

• Uśmiechnięty wyraz twarzy, oczu; 

• Spontaniczna potrzeba podzielenia się z kimś powodem swojej radości; 

• Spontaniczne reakcje ruchowe, słowne; 

• Indywidualne formy ekspresji np. śpiew, taniec, okrzyki, rzucanie się na szyję.

Sposoby wyrażania radości



„Trzy rzeczy zostały z raju. Gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka.” 

Dante Alighieri 



Dziękuję 
za uwagę!


