
EMOCJE DZIECKA 

Co kieruje nami w działaniu? Najpierw pojawiają się myśli, później reakcja 

emocjonalna na nie, a później reakcja fizyczna – zachowanie. Oznacza to, że nasze 

myśli bezpośrednio przekładają się na to co czujemy i robimy. Jest tak u nas – osób 

dorosłych z większym wglądem w siebie i u dzieci, u których mechanizmy kontroli cały 

czas się doskonalą. Dlatego tak ważne jest aby emocje mogły być wyrażone i 

ukierunkowane. Jak wiadomo nie ma „złych” emocji, wszystko co odczuwamy jest 

prawdziwe i powinno móc być wyrażone. Na to co odczuwamy mamy mniejszy 

wpływ, ale bardzo duży jak wyrażamy emocje. 

Chcę przedstawić kilka sposobów – metod, dzięki którym my dorośli możemy 

pomóc dzieciom wyrazić swoje emocje. Odreagować to co w dziecku tkwi , a nie 

wyrażone może wpływać na jego niekonstruktywne zachowania. Możemy 

bezpośrednio ukierunkować sposób ich wyrażania.  

 

Metody odreagowania 

 

҈ Bajka – W pewnym kraju, w pewnym mieście była sobie dziewczynka/ chłopiec o 

imieniu ……. Pewnego dnia ta dziewczynka/ ten chłopiec ze względu na panującą 

sytuację zagrożenia na świecie, nie mogła/ nie mógł już wychodzić z domu.  

W spontanicznej wypowiedzi, przy okazanym wsparciu i zainteresowaniu 

osoby dorosłej dziecko, może powiedzieć co tak naprawdę myśli o obecnej sytuacji, 

czego doświadcza, jakich scenariuszy wydarzeń się obawia i czego oczekuje. Jeśli 

dziecko zaangażuje się w zabawę może wyrazić głęboko tłumione myśli i obawy, to 

czego nie powiedziałoby pytane w swobodnej rozmowie z dorosłym.  

҈ Co by było, gdyby… 

 

Zabawa prowadzona z dzieckiem przez drugą osobę, która zadaje dziecku 

pytania typu: 

- co by było, gdybyś teraz mogła / mógł się z kimś spotkać poza domem 

- co by było, gdybyś teraz mogła / mógł pójść do galerii 

- co by było gdybyś teraz mogła /mógł spotkać się z przyjaciółką/przyjacielem 

- co by było gdybyś teraz mógł / mogła pójść do kina 

- co by było gdybyś teraz mogła/ mógł pójść do szkoły 

- co by było gdyby teraz ogłoszono, że już nie ma zagrożenia wirusem 

- co byś zamówił/ zamówiła do jedzenia, gdybyś był/była teraz w restauracji 

- w co byś się teraz bawiła/ bawił gdybyś mógł/ mogła robić co chcesz na dworze 

 



҈ Kończenie myśli  

 

Dziecko dopowiada przymiotniki – określenia do „haseł” - okoliczności, zdarzeń 

u czynności jakie ma teraz wykonywać. Dodaje swobodne określenia i w ten sposób 

wyraża swoje nastawienie i emocje, uczucia z nimi związane. Dorosły może zamienić 

te skojarzenia wymianę zdań, swobodną dyskusję, bez oceny, z szacunkiem to tego 

czego dziecko doświadcza.  

 

Przykładowe „hasła”: 

- siedzenie w domu jest...   - nauka za pomocą komputera jest… 

- nauka jest…     - pogoda za oknem jest….. 

- sprzątanie jest…    - niemożność wychodzenia z domu jest…. 

- brat/siostra jest…    - nauczyciel jest…. 

 

Opracowanie na podstawie interakcji - obserwowanych reakcji dzieci i zadawanych 

przez nie pytań. 

 

   

Opracowała: pedagog Sylwia Drewnowska 


