
ABY POMÓC DZIECKU, 
BY RADZIŁO SOBIE 

Z 
WŁASNYMI UCZUCIAMI



Dzieci potrzebują tego, aby ich uczucia były akceptowane i 

doceniane:

1. Słuchaj dziecka bardzo uważnie.

2. Zaakceptuj uczucia dziecka słowami: „och”, „mmm”, „rozumiem”.

3. Nazwij te uczucia.

4. Zamień pragnienia dziecka w fantazję.



Dużo ważniejsze od słów jest jednak nastawienie do

dziecka. Jeżeli nasz postawa nie będzie otwarta, wtedy

cokolwiek powiemy, będzie odbierane przez dziecko jako

nieszczere i sztuczne.

Kiedy słowa tchną prawdziwym uczuciem empatii, 

wtedy trafiają prosto do serca dziecka.



Wiele wysiłku i zastanowienia wymaga powiedzenie dziecku, 

że rozumiemy jego uczucia.

Tymczasem sformułowanie zdań typu:

„Wygląda na to, że jesteś zły”.

„Musiało Cię to rozczarować”.

„Widzę, że jesteś zła/y z powody tych lekcji”.

„Och, to musiały być frustrujące”.

Dodają dziecku otuchy i wyzwalają w nim siłę do przezwyciężenia problemów.

Porzuć pokusę chwilowego załatwienia sprawy. 

Zamiast dawać rady, zachowaj się tak jak poprzednio, uznając i 

akceptując uczucia dziecka.



Dlaczego nie powinniśmy pytać dziecka wprost „Dlaczego 

tak się czuje”?

Niektóre dzieci potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego płaczą, są smutne, złe

lub niezadowolone. Jednakże dla większości dzieci pytanie „dlaczego” sprawia duży

problem. Pytając się „dlaczego” dodajemy niekiedy dziecku dodatkowych

zmartwień, gdyż dochodzi do tego, że dziecko musi teraz przypomnieć sobie

przyczynę, przemyśleć ją i udzielić rozsądnego wyjaśnienia. Często też dzieci nie

wiedzą, dlaczego tak się czują lub nie chcą odpowiadać, bo obawiają się, że w

oczach dorosłego to, co powiedzą, może wyglądać na głupie .

Bardziej pomoce będzie dla przygnębionego dziecka, gdy usłyszy: „Widzę, że coś

Cię smuci”, „Wiedze, że Twoja minka jest teraz smutna”, niż pytanie „Co się stało?”,

„Dlaczego tak to odczuwasz?”.

Łatwiej się rozmawia z osobą, która akceptuje Twoje uczucia, niż z kimś, kto chce

usłyszeć wyjaśnienie.



Dlaczego nie powinniśmy pytać dziecka wprost „Dlaczego 

tak się czuje”?

Niektóre dzieci potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego płaczą, są smutne, złe

lub niezadowolone. Jednakże dla większości dzieci pytanie „dlaczego” sprawia duży

problem. Pytając się „dlaczego” dodajemy niekiedy dziecku dodatkowych

zmartwień, gdyż dochodzi do tego, że dziecko musi teraz przypomnieć sobie

przyczynę, przemyśleć ją i udzielić rozsądnego wyjaśnienia. Często też dzieci nie

wiedzą, dlaczego tak się czują lub nie chcą odpowiadać, bo obawiają się, że w

oczach dorosłego to, co powiedzą, może wyglądać na głupie .

Bardziej pomocne będzie dla przygnębionego dziecka, gdy usłyszy: „Widzę, że coś

Cię smuci”, „Widzę, że Twoja minka jest teraz smutna”, niż pytanie „Co się stało?”,

„Dlaczego tak to odczuwasz?”.

Łatwiej się rozmawia z osobą, która akceptuje Twoje uczucia, niż z kimś, kto chce

usłyszeć wyjaśnienie.



Pokazanie dziecku, że je rozumiemy jest ważne.  Co złego jest w 

słowach „Wiem , co czujesz?”

Wypowiedzenie słów „wiem, co czujesz” polega na tym, że niektóre dzieci mogą

nie uwierzyć rodzicowi. Odpowiedzą wówczas, „Nie, nie wiesz”. Dlatego zamiast

prostego „wiem, co czujesz” warto dodać trochę więcej, na przykład

„Samodzielne nauczanie w domu może być straszne, do tylu nowych rzeczy

trzeba się przyzwyczaić”, wówczas dziecko zrozumie, że jako dorosły rzeczywiście

go rozumiesz.

Jak zachować spokój, gdy od własnego dziecka usłyszysz nie miłe słowa „Nienawidzę 

Cię!”, „Nie kocham Ciebie”?

Gdy „Nienawidzę Cię!” sprawia Tobie przykrość, możesz powiedzieć dziecku: „Nie lubię, gdy tak

mówisz. Jeżeli jesteś o coś zły, powiedz mi to w inny sposób. Wtedy być może będę mógł Ci

pomóc”.

Gdy „Nie kocham Ciebie” sprawia Tobie również przykrość, odpowiedz „Jestem smutny, że tak

do mnie mówisz”.



Dlaczego nie należy udzielać dzieciom rad, kiedy mają 

problem?

Udzielanie dziecku rady lub podanie natychmiastowego rozwiązania,

odbieramy mu możliwość poradzenia sobie z własnym problem i

szukania nowych rozwiązań.

Niektóre dzieci, wolą nie rozmawiać o swoich zmartwieniach.

W takich sytuacjach wystarczy tylko sama obecność rodzica, obok dziecka. Dziecko w

razie trudności samo do Was się odezwie, gdy poczuje taką potrzebę i będzie wiedziało,

że zawsze otrzyma wsparcie od rodzica.
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