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Odczarowywanie negatywnych emocji u małych dzieci 

 

 Rodzice małych dzieci często wśród powodów zgłoszenia się do psychologa podają 

dużą ilość doświadczanych przez dzieci negatywnych emocji, które przekładają się na jego 

zachowania. Z ich wypowiedzi rysuje się portret małego człowieka, który jest m.in. kapryśny, 

uparty, niegrzeczny, złośliwy, agresywny. Dopytywani o częstotliwość  występowania owych 

emocji, zauważają jak niewielki jest ich odsetek w porównaniu z innymi. Jest to już wielkie 

odkrycie, bo pozwala spojrzeć na dziecko nie poprzez pryzmat myśli „Moje dziecko takie 

jest”, a jedynie „ Moje dziecko czasami takie bywa”. Urealnienie sytuacji i obrazu dziecka w 

myśleniu rodzica umożliwia kolejny etap pracy dotyczący nie koncentrowania uwagi na 

emocjach i zachowaniach negatywnych, a przypisywaniu należytej uwagi pozytywnym. 

Zastanowieniu się czemu to co dobre jest tak  mało doceniane i jak to zmienić?  

 W życiu każdego człowieka potrzebne są emocje. Aby istota ludzka mogła 

funkcjonować konieczne jest doświadczanie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Jedne 

i drugie ogrywają ważną rolę. Niemożliwe jest dobre funkcjonowanie bez wzajemnego ich 

współistnienia. Liczne badania wskazują, iż emocje pozytywne, ich doświadczanie, 

zwiększają i rozwijają zasoby intelektualne, fizyczne i społeczne. Emocje negatywne z kolei 

zawężają  repertuar reakcji do zwalczania bezpośredniego zagrożenia. Kiedy dziecko doznaje 

emocji negatywnej szuka schronienia, a jeśli nie jest to możliwe w zastanych warunkach 

zamiera w miejscu. Kiedy znowu poczuje się pewnie i bezpiecznie, opuszcza kryjówkę  i 

wyrusza na poznawanie świata. Emocje pozytywne występują w dużej ilości u małych dzieci. 

Pobudzają chęć badania świata, co  prowadzi do rozwijania zaradności. Sama zaradność 

wzbudza więcej pozytywnych emocji, dając początek wznoszącej się spirali dobrego 

samopoczucia, jeszcze większej zaradności i jeszcze lepszego samopoczucia1.  

Zgodnie z koncepcją zwiększania i rozwijania naszych umiejętności, kiedy 

odczuwamy pozytywne emocje, inaczej myślimy i działamy. Nasze myślenie staje się twórcze 

i tolerancyjne, a działania odważne, śmiałe, odkrywcze. Dysponowanie rozbudowanym 

repertuarem zachowań umożliwia lepsze radzenie sobie z wyzwaniami, co z kolei wyzwala 

                                                           
1 Seligman M.E.P, Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnianie naszych możliwości 

trwałego spełnienia, Media Rodzina, Poznań 2005. 
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więcej pozytywnych emocji, które jeszcze potęgują chęć rozwijania zasobów myślenia i 

działania2.  

 Trudno oczekiwać, że radząc sobie z wybuchami złości czy przejawami agresji  rodzic 

będzie pamiętał o roli emocji pozytywnych. Jednak po każdej burzy nastaje chwila ciszy, a 

niejednokrotnie pojawia się tęcza. Można wypróbować nowe rozwiązania i zastosować się do 

trzech zasad wychowania zaczerpniętych z psychologii pozytywnej: 

1. Emocje pozytywne zwiększają i rozwijają umysłowe, społeczne i fizyczne zasoby, z 

których dzieci czerpać będą w późniejszym życiu, 

2. Stymulowanie emocji pozytywnych może dać początek ich wznoszącej się spirali, 

3. Pozytywne cechy, które wykazuje twoje dziecko, są tak samo rzeczywiste i 

autentyczne jak jego cechy negatywne.3 

 

Najprzyjemniejsze z zadań rodzicielskich jest wzbudzanie w dzieciach emocji 

pozytywnych i kształtowanie pozytywnych cech zamiast ograniczania się do usuwania emocji 

negatywnych i tłumienia takich cech. Wielu rodziców postępuje w ten sposób instynktownie i 

dostarcza swoim pociechą wielu emocji pozytywnych. Należy jeszcze zwrócić uwagę, że 

emocje są „zaraźliwe”, dlatego też rodzic musi dbać o swój stan emocjonalny, aby być 

dobrym wzorem dla swojego dziecka.   

Jest wiele form rozwijania emocji pozytywnych u dzieci. Oto kilka sposobów, dzięki 

którym zwiększanie pozytywnych emocji dziecka będzie o wiele łatwiejsze: 

 celebrowanie sukcesów, 

 wybieranie zabawek, zabaw, w których dziecko może sprostać wyzwaniu, jaki 

stawia przed nim zabawka, uzyskuje gratyfikacje i doznaje uskrzydlenia,  

 unikanie przeszkadzania w zabawie – nawet małe dziecko może wejść w tzw. 

flow, czyli zatracić się w zabawie, przeżywać tak pozytywne i dające szczęście 

uniesienie, 

 ćwiczenie uważności- bycie z dzieckiem „tu i teraz”, 

 unikanie używania partykuły „nie” na rzecz opisywania sytuacji, 

 udzielanie pochwał, 

 wyznaczanie granic,  

 rozmowy przed zaśnięciem- najwspanialsze chwile dnia. 

                                                           
2 Tamże. 
3 Tamże. 
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 Każdy rodzic może podać wiele przykładów sytuacji kiedy jego dziecko doznaje emocji 

pozytywnych. Należy je zauważać, zapamiętać i wykorzystać kiedy są potrzebne. Dziecko, po 

zaspokojeniu potrzeb biologicznych,  najbardziej potrzebuje naszego czasu, świadomej 

obecności  i bliskości. I może w myśl zasady „ Lepiej zapobiegać niż leczyć” docenić 

ogromną moc emocji pozytywnych i uwierzyć, że i negatywne emocje czemuś służą. 
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