
Jak rodzice mogą wspierać emocjonalny rozwój dziecka 

 

Rozwój emocjonalny dziecka rozpoczyna się już od okresu prenatalnego. Dziecko w 

łonie mamy już odczuwa, czy jest chciane, kochane i już wtedy możemy się z nim 

porozumiewać przez dotyk i głaskanie brzucha mamy. Jako rodzice musimy pamiętać, że już 

wtedy tak wcześnie mamy wpływ na kształtowanie się życia emocjonalnego dziecka. Możemy 

dawać mu spokój i miłość, albo zarażać lękiem i niepokojem, niestety na resztę życia, bo 

wszystko, co przeżywa matka zapisuje się w psychice dziecka. Niezmiernie ważny jest też 

poród, wielu psychologów twierdzi, że „dobry poród jest kapitałem na całe życie”. Zatem 

wszystko, co dzieje się w życiu dziecka wpływa na kształtowanie się jego psychiki.            

 Trzyletnie dziecko, które przychodzi do przedszkola nie jest "białą kartą", ma już wiele 

przeżyć i doświadczeń, które kształtowały jego życie emocjonalne, a odpowiedzialni za to są 

rodzice i dalej tak pozostaje. Wszystkie instytucje takie jak np.: przedszkole, szkoła, świetlica 

służą, pomagają i wspierają rodziców w wychowaniu, ale najważniejsze jest jednak to, co dają 

dziecku rodzice. Dzieci, które czują się bezpiecznie w swoich relacjach z rodzicami lepiej radzą 

sobie z emocjami, są mniej agresywne. Ponieważ gdy otacza się je miłością i zainteresowaniem 

mają mało powodów do agresji i wrogości. Uciekają się do niej wtedy, gdy się boją lub są 

osamotnione i pełne rozterek, lub gdy mają silną potrzebę akceptacji, bądź zwrócenia na siebie 

uwagi. Jeżeli nauczą się stosowania zachowań agresywnych i przemocy, jako metody na 

rozwiązywanie problemów, a ze strony dorosłych spotkają się z pobłażliwością lub akceptacją 

swego zachowania, to poziom agresji prawdopodobnie u nich wzrośnie. Dzieci, które miały do 

czynienia z agresją i przemocą w rodzinie, jako metodą wychowawczą, uczą się jej stosowania 

w relacji z innymi ludźmi.          

 Dom rodzinny jest dla dziecka podstawowym środowiskiem wychowawczym. To 

rodzice właśnie spełniają bardzo ważną rolę w eliminowaniu zachowań agresywnych u dzieci. 

Ponieważ są osobami, które dziecko od okresu niemowlęctwa naśladuje, z którymi się 

utożsamia. To właśnie rodzina zaspokaja podstawowe potrzeby dziecka. Zadaniem rodziców 

jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i poczucia bycia 

kochanym, zapewnienie akceptacji, a także rozwijanie wiary we własne możliwości. Dziecko 

wychowywane w miłości i poczuciu bezpieczeństwa będzie potrafiło poradzić sobie w różnych 

sytuacjach, będzie też umiało kontaktować się z innymi ludźmi. Ważną sprawą jest także to, 

aby dziecko nauczyło sie akceptować samego siebie, aby znalazło w sobie wartości, na których 

może się oprzeć, doskonalić. Poczucie własnej wartości powinno się wynosić z rodzinnego 

domu. Jeśli dziecko czuje się niepewnie, niedowartościowane, wymusza zwrócenie na siebie 

uwagi poprzez przyjmowanie postawy agresywnej. Właściwe postawy wychowawcze 

(akceptacja, współdziałanie, uznanie swobody, aktywność, poszanowanie praw dziecka) 

pozwala na stworzenie dziecku optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju 

osobowości.  

Niestety dorośli coraz mniej czasu poświęcają na wychowanie dzieci. Często "wyręczają" ich 

w tym mass-media, które mają ogromny wpływ na kształtującą się psychikę młodego 

człowieka. I ten obraz daje nam między innymi odpowiedź skąd tyle agresywnych i 

sfrustrowanych dzieci. Dorośli powinni nauczyć dzieci wyrażać swoje emocje i nazywać 



uczucia. Nieprawidłowe jest uzyskiwanie pozornej harmonii poprzez unikanie, a nie 

rozwiązywanie konfliktów.       Jak zatem możemy 

zmniejszyć agresję u dzieci?  

 

Od czego należy zacząć: 

 Stwórzmy spokojną, nasyconą ciepłem, życzliwą, przepełnioną bezpieczeństwem 

atmosferę emocjonalną w rodzinie.  

 Okazujmy naszym dzieciom miłość i zainteresowanie.  

 Spędzajmy z nimi czas na zabawie i angażujmy do wspólnej pracy. 

 Wspólnie przeżywajmy jego radości i niepowodzenia.  

 Rozmawiajmy z dzieckiem, gdyż brak dialogu, nieumiejętność porozumienia się, 

zrozumienia racji i poglądów dziecka jest przyczyną zachowań agresywnych, hamuje 

możliwość porozumienia się i poszukiwania kompromisu. Wsparcia ze strony rodziców 

nikt nie zastąpi.  

 Nazywajmy z dzieckiem różne stany emocjonalne w jakich się znajduje np.: jesteś zły, 

nie lubisz tego, czujesz strach, boisz się, jest ci smutno, tęsknisz za tatą, chcesz żeby był 

tu już z tobą, cieszysz się, sprawia ci to radość, lubisz to, lubisz jak bawię się z tobą. 

Dziecko odczytuje wtedy prawidłowo samego siebie, wie co się z nim dzieje i wie jaka 

jest tego przyczyna.  

 Ćwiczmy współczucie przez odwoływanie się do różnych doświadczeń dzieci, np. 

„Pamiętasz jak Tomek uderzył Cię mocno i jak wtedy płakałeś i jak bolała Cię ręka, 

myślę że teraz on się tak źle czuje, jak myślisz czy jest mu źle, czy go boli?” 

Tego trzeba koniecznie, mozolnie uczyć dziecko, żeby umiało pomagać, współczuć 

innym i być empatycznym. Małemu dziecku, kiedy się złości można np. dać kredkę i 

powiedzieć: "narysuj jaki jesteś zły" to pomoże rozładować napięcie w pozytywny 

sposób. A kiedy emocje opadają łatwiej nawiązać kontakt z drugim człowiekiem i 

spokojnie porozmawiać z dzieckiem o tym, co spowodowało u niego taką złość. 

Okazanie zrozumienia dla przeżyć dziecka i pomoc w sytuacjach przerastających 

możliwości psychiczne i fizyczne samego dziecka  ułatwia prawidłowy rozwój osobowości. 

Potrzebna jest spokojna rozmowa, w której okażemy ciepło i zrozumienie dla zachowań 

dziecka, wysłuchamy tego, co ma do powiedzenia, nawet rzeczy wydających się dla nas 

błahych. Jeśli zapewnimy dziecko, że jest to dla nas ważne, będzie to miało wpływ na lepsze 

efekty wychowawcze. Nie czekajmy, aż problem sam się rozwiąże. Poznajmy przyjaciół 

dziecka, dowiedzmy się, co je interesuje. Dziecko w takiej atmosferze będzie czuło się 

bezpieczne i akceptowane.         

 Doceniajmy nawet najdrobniejsze sukcesy oraz wysiłek włożony w wykonanie zadania, 

aby dziecko miało poczucie własnej wartości, a w momentach frustracji i złości dajmy upust 

ich uczuciom (pozwólmy na płacz, krzyk), to zmniejsza napięcie. Ale ukażmy, że metodą furii 

nic nie uzyska, wtedy cierpliwie i wytrwale poczekajmy, dajmy czas na uspokojenie się. 

Najlepiej byłoby wskazać jak dziecko powinno zachować się zanim zdąży zrobić coś złego, 

wyraźmy swój ostry sprzeciw, ale nie oskarżajmy, pokażmy jak można naprawić zło, nawet to, 



które wyrządziło przypadkiem. Jeśli jest to potrzebne działajmy zdecydowanie, ale nie 

krzyczmy, nie podnośmy głosu, bo takie zachowanie dziecko będzie przenosić na inne osoby. 

Pozwólmy dziecku ponieść konsekwencje złego zachowania.           

Istnieje wiele dowodów na to, że dzieci wychowywane w środowisku miłości, 

akceptacji, zrozumienia, poszanowania odmienności, a także wobec których stosowano metody 

oparte na dialogu, są znacznie mniej agresywne i bardziej przyjaźnie nastawione wobec 

dorosłych, niż dzieci ze środowisk, w których dominuje wrogość podsycana przez takie metody 

wychowawcze jak tylko: polecenia, zakazy, rozkazy, moralizowanie, krytykowanie, 

wymuszanie bezwzględnego posłuszeństwa. Jeśli zaś agresja jest zachowaniem wyuczonym i 

dziecko widzi ją na co dzień, w domu, w szkole, w telewizji to ją naśladuje. Drodzy rodzice 

pamiętajcie, że dzieciństwo jest fundamentem przyszłego losu - szczęśliwe dzieci to szczęśliwi 

dorośli.   
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