
AGNIESZKA SEMENIUK
nieboraczek

Dzień 1

Mailowy  Minikurs  Wideo

dziecka!



2 OGARNIJ ZŁOŚĆ DZIECKA - DZIEŃ 1
Karty pracy są własnością marki nieboraczek.pl.  

Kopiowanie i udostępnianie bez zgody autora zabronione.

DLACZEGO Twoje dziecko wpada w Złość?

Pierwszym krokiem do współpracy jest zrozumienie dziecka. Często wydaje nam 
się, że rozlany napój, popsuta zabawka, przegrana gra, koniec bajki czy niegroźny 
upadek to nic takiego. Dla dorosłych są to błahe sprawy, natomiast dziecko może 
postrzegać je jak tragedię. Nie dlatego, że jest przewrażliwione - po prostu ma dużo 
mniejszą wiedzę o świecie, mniej doświadczeń i zupełnie inny punkt widzenia. To za-
danie ma na celu spojrzenie na sytuację naszego dziecka z jego perspetywy - jego 
oczami oraz zrozumienie, co w takiej sytuacji może czuć.

1. Sytuacja - wybierz jakąś sytuację ze swojego życia, która spowodowała, że  
odczuwałaś silne emocje (złość, smutek, żal, rozpacz). Przypomnij sobie, co  
w takiej sytuacji mówią do Ciebie bliscy lub osoby z Twojego otoczenia. 

2. Co myślisz - jakie myśli przychodzą Ci do głowy w takiej sytuacji?
3. Co czujesz - jekie uczucia się w Tobie pojawiają?
4. Co decydujesz - jak dalej reagujesz na tę sytuację? Co robisz?

Zastanów się co chciałbyś/chciałabyś usłyszeć w takiej sytuacji od bliskich Ci osób? 
Jakie słowa są wspierające, a które wręcz przeciwnie - tylko ranią?

Nikt nie lubi (ani dzieci, ani dorośli), gdy jego problemy są bagatelizowane i traktowa-
ne nie na serio. To jest właśnie jedna z przyczyn, dlaczego dzieci wpadają w złość  
i nie chcą z nami współpracować.
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Dlaczego my dorośli, tracimy nerwy i zaczynamy krzyczeć lub mówić rzeczy, których 
potem żałujemy? Jest parę przyczyn:

1. Bo nasze akumulatory nie są naładowane. Dlatego warto w pierwszej kolejności 
zadbać o swój dobrostan psychofizyczny (to jest tak jak z maskami tlenowymi  
w samolocie). Czy masz czas dla tylko dla siebie? Czy dbasz o siebie? Czy  dbasz 
o swoją aktywność fizyczną? Masz czas na kawę, spotkanie z przyjaciółką, prze-
czytanie książki? Zastanów się jak możesz o siebie zadbać:

2. Bo pewne sytuacje sprawiają że rośnie nasz poziom stresu. Przekroczenie pewnej 
granicy wywołuje zapłon - wybuch, nad którym nie panujemy. Warto sobie to 
uświadomić, zacząć kontrolować i nie dopuszczać do nich.

NAJPIERW ZADBAJ O SWÓJ SPOKÓJ

A. Kiedy najczęściej się złościsz? Jakie sytuacje cię nakręcają?

B. Co poprzedza Twój wybuch złości? Jakie są Twoje myśli-zapalniki?

Robisz to, by mnie 
zdenerwować.

Sprawdzasz, na ile 
możesz sobie pozwolić.

Robisz to specjalnie.
Wymuszasz.

Nie dam rady.
Nie wytrzymam z nim.

Nigdy mnie nie słuchasz.
Tym razem  

przesadziłeś.

Jesteś niegrzeczny!
Jesteś złośliwa!

Myślisz tylko o sobie!
Jesteś leniwa!
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C. Zamień swoje myśli-zapalniki na coś innego np. „to nie jest na złość”, „moje 
dziecko nie jest w stanie się hamować”, „jego mózg nie jest jeszcze w pełni roz-
winięty”, „moje dziecko w ten sposób prosi mnie o pomoc”, „to nie o mnie, to o 
jego potrzebach”, „dam sobie radę”, „znajdę rozwiązanie”.


