
KILKA SŁÓW O TRUNYCH DZIEIĘCYCH EMOCJACH 

Od  prawie dwóch miesięcy przeżywamy trudny czas. W sposób naturalny 

doświadczamy całej gamy negatywnych emocji związanych z izolacją i ograniczeniami. 

Śledząc informacje przekazywane przez media rodzi się w nas wiele lęku i obaw. Wciąż 

towarzyszy nam pouczycie frustracji i bezradności. Jako dorośli staramy się zrozumieć 

zaistniała sytuację i decyzja o pozostaniu w domu jest naszym świadomym wyborem. 

Przywidujemy, że przeciwne zachowanie naraża nas na poważne konsekwencje. Nasze dzieci 

nie mają rozwiniętej tej umiejętności. Nie są w stanie w pełni przewidywać konsekwencji 

pewnych zachowań. Trudno zrozumieć im dlaczego to, co dotąd było naturalne, teraz jest 

zakazane. Przebywają również stale w środowisku rodzinnym, w którym naturalnie 

przejmują negatywne emocje przeżywane w związku z epidemią przez dorosłych. Stres, lęk, 

złość, naturalna w obecnej sytuacji, buduje szczególny „klimat emocjonalny” w rodzinie, 

który mocno oddziałuje na dzieci. Z całą pewnością można stwierdzić, że czują się co 

najmniej niepewne, może zagrożone, mniej bezpieczne.  Potrzebują naszego wsparcia  

i objaśnienia im co się dzieje.  

Sposób rozmowy trzeba dostosować do wieku dziecka i jego możliwości percepcyjnych. 

Maluchy, którym rodzice w trosce o ich zdrowie i bezpieczeństwo narzucają kwarantannę, 

mogą doświadczać silnych emocji związanych z tą sytuacją. W dzieciach może pojawić się 

złość, niezgoda, niepewność, strach (lęk), żal czy bezsilność. Jednak dziecko nie ma 

umiejętności zróżnicowanie tych emocji, odczuwa zalewającą  je falę rozmaitych 

negatywnych uczuć i nie wie co tak naprawdę kieruje jego zachowaniem.  

Ważne, żeby mieć świadomość, że dorosły widzi najczęściej najpierw efekt – zachowanie,  

a dopiero później może poszukiwać, odczytywać przyczynę, czyli przeżywane emocje. 

Dziecko ma prawo do odczuwania i okazywania wszystkich emocji. Również tych 

negatywnych, uzasadnionych w obecnej sytuacji. Warto, aby mogły wybrzmieć i nie 

kumulować się w ich organizmie, układzie nerwowym. Czasem jest tak, że dziecko w silnych 

emocjach będzie chciało zostać samo. Nie będzie chciało się przytulać. I to jest zupełnie 

naturalne. Swoje emocje dzieci mogą wyrażać przez płacz, tupanie, krzyk, bicie, nerwowy 

śmiech (głupawkę) itd. Jeśli chcemy wspierać swoje dziecko w tym trudnym momencie, po 

prostu pozwólmy mu doświadczać emocji. Nie prośmy, aby się uspokoiło, nie mówimy że 

„tak nie wolno” czy że „to nieładnie”. W tym momencie ważne jest wsparcie dorosłego w 

nazwaniu emocji. Nazwanie emocji daje zrozumienie, porządkuje i uspokaja świat emocji 

dziecka.  

Zamiast słów krytyki, czy wymagania aby samo się wyciszyło możemy powiedzieć dziecku:  

• Widzę, że jest ci trudno. Czujesz złość, czy tak?  

• To, co teraz czujesz, to smutek.  

• Kiedy tak siadasz na brzegu łóżka, myślę, że się boisz.  

• To, co teraz czujesz, jest normalne, każdy człowiek doświadcza czasem takich emocji  



• Chciałbyś, aby było inaczej. Rozumiem to.  

• Nie podoba ci się to, że teraz musimy zostać w domu. Słyszę to.  

Mówiąc to, najlepiej przykucnąć bądź usiąść tak, aby nasza twarz znajdowała się na 

wysokości twarzy dziecka. Na tyle na ile to możliwe trzeba zachować spokój.  

Pamiętajmy też, że moment, w którym dziecko okazuje silne emocje, nie jest dobrą chwilą na 

wyjaśnianie i tłumaczenie. Doświadczanie lęku, złości, głębokiego smutku czy żalu bardzo 

utrudnia skupienie uwagi na rozumieniu tego, co mówi się do dziecka, na merytorycznych 

treściach. Dlatego w tych sytuacjach po prostu nazwijmy emocje dziecka i bądźmy blisko 

okazując gotowość do wsparcia jeśli uzna, ze tego potrzebuje. Dopiero kiedy emocje opadną, 

można przejść do rozmowy, w której warto o czymś opowiedzieć, coś wyjaśnić.  

Warto pozwolić dziecku by samo też opowiedziało co wywołało takie a nie inne zachowanie. 

Po prostu wysłuchajmy go ze zrozumieniem i empatią, bez oceniania i zaprzeczania. 

Najbardziej istotne jest to abyśmy wewnętrznie czuli, że to jest naprawdę w porządku, że 

dziecko doświadcza emocji. Są one naturalną częścią życia i każdy człowiek ma do nich 

prawo. Wychodząc z takiego założenia, damy radę być dla swojego dziecka wspierającym 

dorosłym, który jest w stanie przyjąć dziecko wraz z jego wszystkimi emocjami.  

To bardzo ważne dla waszej relacji oraz zdrowia dziecka; jego rozwoju emocjonalnego, 

poznawczego i społecznego.  

Kolejną rzeczą, która z tego wynika, jest czas i częstotliwość. Emocje pojawiają się  

i odpływają, jednak nie mijają raz na zawsze. To, że raz, dwa czy dziesięć razy odbędziemy  

z dzieckiem rozmowę bądź nazwiemy jego uczucia, nie oznacza, że one za jakiś czas nie 

wrócą po raz kolejny. Następnym razem będzie potrzebowało ono, abyśmy znów byli blisko, 

okazali zrozumienie, akceptację i wsparcie.  

Warto też wiedzieć, że emocjami - podobnie jak wirusami - bardzo łatwo się zarazić. Nasze 

mózgi zbudowane są w taki sposób, że łatwo przechwytujemy cudzą złość, lęk czy gniew. 

Dlatego kiedy dziecko się złości, u rodzica również szybko może pojawić się złość. Na 

szczęście tę zależność można również świadomie wykorzystać w drugą stronę. Oznacza to, że 

jeśli jako rodzice nauczymy się dbać o swoje emocje - swój lęk, swoją złość i napięcie – mamy 

szansę nie zarazić nimi swojego otoczenia. 

 

Na koniec dwa proste i ciekawe eksperymenty wyjaśniające dzieciom jak rozprzestrzenia się 

wirus i jak działa na niego mydło oraz historia koronowirusa w bajkowym wydaniu. : 

Eksperyment 1. Do jego wykonania potrzebujesz: mielonego pieprzu, talerza z wodą  

i miseczki z mydłem w płynie.  



Wrzuć zmielony pieprz do talerza z wodą tak, aby było widać gołym okiem unoszący się na 

wodzie pieprz. Następnie poproś dziecko by zanurzyło palec w talerzu - pieprz poprzykleja się 

do palca.  

Teraz poproś dziecko, aby palec z drugiej ręki najpierw zanurzyło w mydle, a dopiero potem 

włożyło palec do talerza z wodą i pieprzem. Co się dzieje? Pieprz nie przykleja się do palca!  

Powiedz dziecku, że bardzo podobnie działa to w przypadku wirusów. One nie lubią mydła, 

dlatego kiedy dokładnie myjesz ręce ciepłą wodą z mydłem, wirusy uciekają. 

Eksperyment 2. Do jego wykonania potrzebujesz: brokatu lub mąki, ciemnego materiału czy 

koca, książki bądź kartki z kredkami, stopera/minutnika. Uwaga! W tej zabawie się 

pobrudzimy! 

Posyp dziecku dłonie brokatem (mąką). A teraz poproś, aby przez 1 minutę siedziało na kocu 

i bawiło się kredkami, albo czytało książkę. Ustaw stoper. Po minucie idźcie wymyć ręce,  

a następnie wspólnie zobaczcie, gdzie widać ślady mąki (brokatu).  

Jeśli masz w domu latarkę i lupę, możesz z nich skorzystać! Powiedz dziecku, że wirusy są 

podobne do mąki - zostają na rękach, a z nich przemieszczają się dalej. 

Lista przyjemnych rzeczy: 

Stwórz z dzieckiem listę przyjemnych rzeczy, które możecie wykonać w czasie kwarantanny. 

Możesz też podzielić te zadania na takie, które dziecko wykonuje samo oraz te, które robicie 

wspólnie. 

https://pediatranazdrowie.pl/bajka-koronawirusy-i-madre-wrozki/ bajka edukacyjna do 

wysłuchania. 
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