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Złość. 
Co myślisz, gdy czytasz to słowo? Czy złość kojarzy ci się z rodzicielstwem? Czy 
mama się złości? Czy tata się złości? Czy moje dziecko się złości? Tak! Wszyscy 
się złościmy. Złość jest emocją, która jest stale obecna w rodzicielstwie. Dlaczego? 
Bo bycie rodzicem sprawia, że niemal codziennie stajemy oko w oko z trudnymi 
sytuacjami – pełnymi bodźców (często sprzecznych) oraz oczekiwań (równie 
często sprzecznych). Czas goni. Złość, a potem frustracja, rośnie. I kilka sekund 
dzieli nas od katastrofy: wrzasków, krzyków, klapsów. Stop! Poddajmy złość 
analizie, rozłóżmy ją na czynniki pierwsze i zastanówmy się, jak sobie z nią 
radzić w sposób konstruktywny i niekrzywdzący.

Zachęcam Cię do zapoznania się z tą krótką publikacją. Przygotowałam ją, 
ponieważ wiem, że choć złość jest obecna w rodzicielstwie, to wciąż za mało się 
o niej mówi, wciąż za mało wiemy o niej samej i o tym, jak z nią postępować.

Mam nadzieję, że lektura pozwoli ci poszerzyć swoją wiedzę, uporządkować ją, 
a także dostarczy praktycznych wskazówek, dzięki którym będziesz sobie lepiej 
radzić. Pamiętaj jednak, że nauka jest procesem: im więcej ćwiczysz tym jesteś 
skuteczniejsza/y.

Powodzenia,

 

w imieniu Fundacji Wspierania Rodziny „Bliżej”
Adelina Gołębiowska – wiceprezes zarządu
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Część I: dobrze wiedzieć!

NA POCZĄTEK...
Emocje są nam potrzebne. Te podstawowe to: radość, smutek, złość, strach 
i wstręt. Tak, wszystkie są nam potrzebne, choć niektóre nie są być może łatwe, 
lubiane czy oczekiwane. Zapamiętaj: nie ma dobrych i złych emocji. Są przyjemne-
nieprzyjemne, trudne-łatwe, intensywne-łagodne... Pierwszym krokiem do tego, 
aby radzić sobie z emocjami, jest ich akceptacja.
ZENIE

Zastanów się, czy potrafisz akceptować swoje emocje. Czy pozwalasz 
sobie na smutek? Czy dajesz sobie chwilę, aby popłakać? Czy 
akceptujesz swoją złość (jeśli nikogo nie krzywdzi)? Czy pozwalasz sobie 
zdenerwować się cudzym krzykiem, agresją, presją albo natarczywością? 
Kiedy rozpiera cię radość, pozwalasz sobie wyskoczyć do góry, aby 
dać jej ujście, zatańczyć z uśmiechem, krzyknąć z euforią? Wypisz na 
kartce wszystkie emocje, które towarzyszyły ci w ostatnim tygodniu. 
Zaznacz, na które z nich dajesz sobie przyzwolenie? 

RODZAJE EMOCJI I ICH NIEKTÓRE ODCIENIE 

radość

smutek
rozpacz

przygaszenie

 ĆWICZENIE 1

szczęście    zadowolenie    przyjemność    zachwyt

         entuzjazm    saty sfakcja    rozbawienie   sympatia   

przybicie    przygnębienie    zmartw ienie   żałoba

       przygaszenie    gorycz   rozpacz   żal
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ZŁOŚĆ
Złość, podobnie jak wszystkie inne emocje, jest nam potrzebna. Może mieć różne 
barwy i występować jako irytacja, frustracja, zdenerwowanie...

Dlaczego złość jest potrzebna? Złość informuje nas o tym, że stało się coś, co 
narusza nasze granice, jest sygnałem, że dzieje się coś nie tak. Nasz organizm, 
ciało, głowa, serce wysyłają nam komunikat: „Stop! Nie zniosę tego dłużej!”. Złość 
jest naturalną konsekwencją tego, co się wydarza, ma swoją przyczynę. Czasem 
może nam się wydawać, że wybuchamy w trzy sekundy, że złość nagle z nas 
eksploduje – jest to efekt nienazywania, tłamszenia i chowania złości. Złość nie 
lubi, kiedy się ją gniecie, uciska i chowa, wraca wtedy do nas ze zdwojoną (albo 
nawet ze zdziesięciokrotnioną) siłą. I katastrofa gotowa. Dlatego drugim krokiem, 
aby radzić sobie konstruktywnie ze złością jest umiejętność zauważenia lub 
odczytania, o czym informuje nas złość.

Co ,się dzieje, gdy pojawia się w tobie złość? 
Jakie sygnały wysyła ci Twoje ciało?

złość

strach

wstręt

odraza

niechęć

zdenerwaonanie

lęk pa
nika

przerażenie

zniesmaczenie

niec
hęć

frustra
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niepokój zagubienieobawa
trwoga

wzb
urze

nie

zniecierpliwienie
wściekłość

obrzydzenie

irytacja

popłoch

gniew

 ĆWICZENIE 2
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Złość może krzywdzić wtedy, kiedy nie potrafimy sobie z nią konstruktywnie 
radzić. Złość może przerodzić się we wrogość, agresję i przemoc. To bardzo 
ważna kwestia. Dlatego właśnie tak potrzebne jest ćwiczenie się we współpracy 
z własną złością. Tylko znając ją, będziemy potrafili ją rozbroić, a dzięki temu 
unikać krzyku, szarpania, obelg czy klapsów.

TRUDNO SIĘ ZŁOŚCIĆ
Złość jest trudna. Złość jest emocją, z którą często nie potrafimy sobie radzić. 
W wielu wypadkach nie wiemy, jak ją konstruktywnie przeżywać, nie umiemy 
dojrzeć jej pozytywnych cech. Na dodatek nierzadko czujemy się winni, że się 
złościmy. Niepotrzebnie, bo jak już wiecie – sama złość nie jest niczym złym. 
Natomiast poczucie winy za własną złość może paradoksalnie prowadzić do 
jej eskalacji, ponieważ oznacza, że nie akceptujemy emocji, którą przeżywamy. 
Bywa również tak, że boimy się złości. Wiemy, że osoba, którą targa złość, 
może być nieprzewidywalna, sami czujemy, że złość może nas pchnąć do 
nieracjonalnych zachowań. Dlatego właśnie tak ważne jest, abyśmy to my 
kontrolowali złość, a nie ona nas. Z tym, że kontrolowanie nie oznacza chowania 
czy ukrywania. Kontrolowanie oznacza świadomość tego, co się przeżywa 
i umiejętność wyrażenia tego w sposób niekrzywdzący. 

Trudne bywa również doświadczanie cudzej złości – pobudzenie u drugiej 
osoby powoduje nasze pobudzenie, stajemy się czujni, nierzadko zaniepokojeni, 
obawiamy się tego, co może zaraz nastąpić. Te wszystkie trudności, które mogą 
wiązać się ze złością, sprawiają, że złość sama w sobie może być dla nas emocją, 
której się lękamy, przed którą się bronimy. 

Na środku kartki napisz słowo „złość”. Narysuj wkoło niego strzałki 
i wypisz wszystkie twoje skojarzenia z tym słowem. Mogą być to emocje, 
myśli, zdarzenia, sytuacje, wspomnienia... Zaznacz te, które są dla ciebie 
najtrudniejsze.

  ĆWICZENIE 3

........................

........................
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ZŁOŚĆ RODZICA I ZŁOŚĆ DZIECKA
Złość w rodzicielstwie ma dwa oblicza: dziecięcą i dorosłą. Będąc rodzicem, na 
nowo konfrontujemy się ze złością, często poznajemy zupełnie nam dotychczas 
obce jej oblicza. Złość może towarzyszyć nam, może dotykać dziecko, a co więcej, 
może się zazębiać i kumulować! Sytuacje, w których wybuchy dziecięcej złości 
splatają się z naszą piętrzącą się złością, są bardzo trudne. Jednak wszystko ma 
swój początek i swoją przyczynę. Aby radzić sobie ze złością dziecka, należy 
najpierw nauczyć się radzić sobie z naszą własną złością. Co więcej, dzieci 
dopiero uczą się przeżywania i wyrażania emocji, a tego, jak to robić, uczą się 
od nas!

Pamiętaj!
Dzieci obserwują wyrażane przez rodziców emocje. Uczą się, w jaki sposób 
można sobie z nimi radzić. Łączą emocje z zachowaniami i tworzą schematy  
reagowania.

Przypomnij sobie jedną z ostatnich sytuacji, kiedy rozzłościłaś/eś 
się w obecności twojego dziecka. Jak się wtedy zachowywałaś/eś?  
Co obserwowało twoje dziecko? 

My, jako dorośli (dojrzali), jesteśmy odpowiedzialni za sposób przeżywania 
i wyrażania naszych emocji oraz za reakcje w stosunku do naszych dzieci 
w każdej sytuacji. Odpowiadamy też za uczenie radzenia sobie z emocjami 
naszych dzieci. Im są one młodsze, tym mają większą trudność w regulacji, ze 
względu na niedojrzałość układu nerwowego. Małe dzieci nie robią nam na 
złość, nie manipulują, nie kalkulują chłodno, które z ich zachowań najbardziej 
wyprowadzi nas z równowagi. 

O ile przyjemne emocje dziecka przyjmujemy naturalnie, z wdzięcznością, 
a niekiedy z zachwytem i rozczuleniem, o tyle te trudne nierzadko powodują 
naszą bezradność, niechęć lub niezadowolenie. Nie lubimy, gdy nasze dziecko 
płacze, a jeszcze bardziej, gdy się złości i do tego wrzeszczy, tupie, rzuca się na 
podłogę, kopie, bije albo szczypie… Spróbujmy dziecku pomóc w przeżywaniu 
emocji i pamiętajmy, że złość jest wyrazem jakichś niezaspokojonych potrzeb.

ĆWICZENIE 4
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 ĆWICZENIE 5

 ĆWICZENIE 6

Jakie są twoje sposoby, aby zapanować nad swoimi zachowaniem w czasie 
odczuwania silnych emocji, szczególnie złości? Może sprzątasz, głęboko 
oddychasz, liczysz do 10, rozmawiasz z żoną/mężem, wychodzisz 
z pokoju? Co jeszcze przychodzi ci do głowy? Stwórz taką listę, zaznacz 
te, które są według ciebie najskuteczniejsze i najbardziej konstruktywne.

Co możesz zrobić zawsze, kiedy czujesz złość? Co możesz sobie 
powiedzieć, aby zapanować nad swoim zachowaniem? Wybierz te, które 
są ci bliskie lub dopisz swoje.
 
Nasze propozycje:
• Tylko spokój może mnie uratować.
• On/ona nie robi tego złośliwie. 
• To tylko dziecko, jeszcze nie wie, jak postępować inaczej.
• Oddycham głęboko, to mi pomaga.
• Jeśli się zezłoszczę, będzie tylko gorzej.

Twoje pomysły:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Zarówno my, dorośli, jak i nasze dzieci nie jesteśmy bytami zamkniętymi 
w niewidzialnych bańkach. Nasze emocje nie zależą od nas samych, ale także 
lub przede wszystkim od tego, co nas otacza. Zachowania dzieci są jedną z tych 
okoliczności, która potrafi nas wyprowadzić z równowagi, złość rośnie, a my, 
nie umiejąc jej okiełznać, wybuchamy – obrywa dziecko. Można to zatrzymać! 

oczekiwania 
własne  

lub cudze

przekroczenie 

granic
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Pamiętaj!
Agresja rodzi agresję, gwałtowne reakcje pogłębiają problem. Kiedy dziecko 
zachowuje się nieznośnie, nasza gwałtowna reakcja rzadko rozwiązuje zastany 
problem. Krzyk, obelga, przemoc fizyczna – wszystko to jest najczęściej 
nieskuteczne. Zauważyłaś/eś, że im gwałtowniej reagujesz, tym zachowania 
dziecka stają się coraz bardziej nieznośne? Dlaczego? Interpretacje tego zjawiska 
mogą być dwojakie. Jedna możliwość jest taka, że dziecko w trudnej sytuacji, 
kiedy zachowuje się „niegrzecznie”, szuka uwagi rodzica, zachowanie gwałtowne 
traktuje również jako nagrodę, bo otrzymuje uwagę. Kontynuuje zachowanie 
„nieznośne”, aby utrzymać tę uwagę. Druga możliwość jest taka, iż dziecko, które 
nie radzi sobie z przeżywanymi właśnie emocjami, po prostu czuje się jeszcze 
gorzej, otrzymując od rodzica gwałtowne reakcje. Jest mu podwójnie trudno, 
przez co niepożądane zachowanie zamiast się wyciszać tylko się wzmacnia. 
Dziecko, nie wiedząc co ma ze sobą zrobić, szuka jakiegokolwiek rozwiązania, 
które pozwoli ujść jego emocjom. 

 

złość

presja czasu presja społeczna

oczekiwania 
własne  

lub cudze
.......................................

przekroczenie 

granic
emocje innych osób

na
dm

iar
bo

dź
có

w
schem

aty 

reagowania

 
CO WPŁYWA NA NASZE EMOCJE? 

Przyjrzyj się grafice, czy chciał(a)byś coś dopisać?
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KIEDY ZŁOŚĆ WYMKNIE SIĘ SPOD KONTROLI...
Tak, to się zdarza. Zdarza się, że nakrzyczysz na dziecko. Zdarza się, że nim 
potrząśniesz, szarpniesz, a nawet je uderzysz. Nie znaczy to, że jesteś złym 
rodzicem. Być może miałeś zbyt ciężki dzień, może nie masz już zasobów 
cierpliwości. Lecz to ciebie nie usprawiedliwia, bo przemoc jest zła. Nie ty jesteś 
zły, lecz twoje zachowanie było złe. Szarpanie, krzyczenie, bicie – to nie jest 
w porządku wobec dziecka, nie jest w porządku wobec ciebie samego. Ale możesz 
coś z tym zrobić! Jeśli masz poczucie winy, jeśli czujesz niesmak – to szansa na 
wielkie zmiany. Po prostu się postaraj.

Co możesz zrobić? Wyjaśnij – przeproś – wyciągnij wnioski.

Tak, jesteś winny. Nie ulega to najmniejszej wątpliwości, bo uderzyłeś 
swoje dziecko i sprawiłeś mu ból. Ale możesz się z tego wyciągnąć. Jak? 
Biorąc na siebie odpowiedzialność za to, co się stało. Pierwszym krokiem 
będzie zwrócenie się do córki z wyznaniem: ‘Kiedy tak się zachowujesz, nie 
wiem, co mam robić. Z bezradności wpadam we wściekłość. I jedynce, co 
mogę wtedy zrobić, to cię uderzyć. Postaram się z tym skończyć.’ Podejmując 
odpowiedzialność za swoje zachowanie, możesz uleczyć swoje poczucie winy. 
Odpowiedzialność to najlepsze lekarstwo na ten rodzaj egzystencjalnego 
poczucia winy.  

Jesper Juul, Zamiast wychowania
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Część II: praktyczne rozwiązania

POSZUKAJMY ROZWIĄZAŃ
Pamiętaj, że tak jak każdy dorosły jest inny, tak samo różne są dzieci. Inaczej 
reagujemy, inne rzeczy nas złoszczą, inne jest tempo wzrostu naszej złości i inne 
rzeczy nam pomagają. Szukaj rozwiązań, które będą dobre oraz skuteczne dla ciebie 
i twojego dziecka. Eksperymentuj, sprawdzaj, testuj, co wam pomaga. Nie bój się 
drobnych niepowodzeń, nie przekreślaj dalszych starań. Daj sobie czas na naukę.

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM, KIEDY CZUJĘ, 
ŻE ZACZYNA OGARNIAĆ MNIE ZŁOŚĆ:
1. opisz fakty, opisz co widzisz, przedstaw problem – nie moralizuj, nie mów 

zbyt wiele, nie oceniaj dziecka, nie rzucaj pretensji, np. zamiast mówić: 
„W twoim pokoju jest brudno jak w chlewie”, powiedz: „W tym pokoju jest 
brudna podłoga”, zamiast mówić: „W tym wieku powinieneś wiedzieć, że na 
rękach są bakterie, których trzeba się pozbyć po przyjściu do domu. Dlaczego 
wciąż to muszę powtarzać?”, powiedz: „Nie umyłeś rąk”. 

2. udziel informacji, niech będą one proste i szczegółowe – dziecko potrzebuje 
jasnych komunikatów; polecenie: „Musisz posprzątać” może być dla niego 
zbyt abstrakcyjne, przez co nie będzie w stanie mu sprostać; powiedz: „Włóż 
klocki do wiaderka, a książki odłóż na półkę”. 

3. skorzystaj z poleceń jednowyrazowych – szanuj swoje gardło, powtarzanie 
w kółko tego samego albo budowanie długich, pełnych argumentów 
zdań rzadko sprawdza się w komunikacji z dzieckiem, spróbuj używać 
jednowyrazowych poleceń, np.: „Pies” (gdy nadchodzi pora spaceru z psem), 
„Ręce” (gdy trzeba je umyć przed jedzeniem), „Kapcie” (gdy nie chcesz, aby 
dziecko chodziło boso).

4. powiedz o swoich uczuciach – nie bój się mówić o swoich uczuciach oraz 
emocjach, np. „Jest mi smutno, gdy nie odpowiadasz na moje pytanie”, 
„Złoszczę się, kiedy krzyczysz zamiast powiedzieć spokojnie”, „Trudno mi 
być cierpliwą, kiedy kolejny raz wylewasz picie na podłogę”
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5. napisz liścik, zrób rysunek – liścik lub rysunek mogą być sposobem, który 
będzie na dziecko oddziaływać lepiej niż krzyk, przekaż go dziecku lub 
zawieś w widocznym miejscu.

CO ROBIĆ, KIEDY DZIECKO SIĘ ZŁOŚCI:
1. nazwij jego uczucia, ale nie bądź w tym zbyt pewny siebie – dzieci dopiero 

uczą się rozpoznawać swoje emocje, pomagaj im w tym, ale nie wmawiaj 
dziecku uczuć, których być może wcale nie odczuwa, powiedz: „Widzę, 
że marszczysz brwi, chyba jesteś zdenerwowana/y”, „Tak walisz rękami 
w podłogę, wydaje mi się, że się bardzo zezłościłaś/eś”.

2. wskaż mu rozwiązanie – „Zamiast pisać po stole, pisz na kartce”, „Zamiast 
krzyczeć, powiedz spokojnie, wtedy zrozumiem”.

3. nie mów zbyt wiele na raz – dziecko, szczególnie w silnych emocjach, nie jest 
w stanie przyjąć zbyt wielu komunikatów, „atak” słów ze strony rodzica może 
tylko utrudniać mu dojście do siebie, powiedz jedno-dwa zdania, poczekaj, 
aż dziecko się uspokoi.

4. przytul – proste panaceum na wiele trudnych emocji.

5. akceptuj – swoją postawą pokaż dziecku, że akceptujesz jego emocje, nie 
mów: „Nie płacz”, „Nic się nie stało”, „To nie jest powód do płaczu”, „Uspokój 
się” albo „Nie denerwuj się tak”. Dzieci swoje emocje przeżywają bardzo 
serio, nie wyolbrzymiają. To, co dla nas jest błahym problemem, dla nich 
może być prawdziwą tragedią. Nie musisz jednak akceptować zachowań, jeśli 
przekraczają twoje granice, powiedz wtedy: „Rozumiem, że się denerwujesz, 
ale nie kop mnie”, „Możesz płakać, ale nie krzycz tak głośno, bo trudno mi 
być wtedy blisko ciebie”.

6. narysuj – ta prosta metoda pomaga wielu dzieciom w przeżywaniu 
intensywnych emocji, można ją wykorzystać na różne sposoby, zaproponuj 
dziecku, aby narysowało swoją złość (być może skończy się darciem lub 
dziurawieniem kartki, ale pozwól na to), możesz też sam(a) narysować, jak 
dziecko się złości, narysować całą sytuację i spokojnie opowiedzieć o niej: 
„Rysuję, jak Oli nie udało się zrobić wieży z klocków. Klocek spada. Ola 
zaczyna krzyczeć i złościć się”. 
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7. po prostu bądź – taka postawa wyraża naszą akceptację dla dziecka, czasem 
jest wystarczająca, aby dziecko się uspokoiło i samodzielnie poradziło sobie 
z emocjami, czasem można dodać: „Jestem tutaj z tobą”. Niekiedy jednak 
krzyk, intensywna ekspresja złości dziecka są dla nas trudne do wytrzymania. 
Powiedz to dziecku, ale nie odtrącaj go: „Wychodzę do drugiego pokoju, bo 
nie mogę wytrzymać tego wrzasku, przyjdź do mnie potem albo zawołaj, jak 
będziesz mnie potrzebować”.

Bardzo prosta i skuteczna metoda komunikacji, nie tylko z dziećmi 
polega, na wykorzystaniu komunikatu F-U-O. FAKTY-UCZUCIA-
OCZEKIWANIA.

Przykład: Dziecko rozlało słodkie picie na podłogę. Mówisz: „Podłoga 
jest mokra, jest mi przykro, bo rano ją myłam. Chcę, abyś wytarł 
podłogę”. „Kiedy jęczysz to nic nie rozumiem i mnie to denerwuje. 
Zależy mi, abyś mówił(a) wyraźnie”. 

Warto dodawać do komunikatu „konsekwencje”, pokazywać dziecku, co 
powoduje lub może powodować jego zachowanie. Np. „Kiedy krzyczysz, 
zaczyna boleć mnie głowa; kiedy chodzisz bez skarpetek zaczynasz mieć 
katar”. 

FAKTY UCZUCIA OCZEKIWANIA

Opisz, co widzisz / 
co się stało

Nazwij swoje 
emocje  
lub uczucia

Sformułuj, czego oczekujesz, jakie  
jest rozwiązanie, które ci odpowiada 

Kiedy widzę...
Kiedy ty...

Czuję się...
Jest mi...

Chcę, żebyś...
Potrzebuję....
Oczekuję, że...
Zależy mi, żebyś...

 POZNAJ KOMUNIKAT F-U-O
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Część III: życiowe przykłady
W tej części znajdziesz opisy kilku sytuacji, które mogłyby się przytrafić każdemu 
rodzicowi. Przeczytaj je, zastanów się, czy zdarzyły ci się podobne. Jak wtedy 
reagowałeś? A jak można zareagować, aby nikt nie poczuł się skrzywdzony w tej 
sytuacji? 

1. WYCHODZICIE
Jesteście spóźnieni do lekarza. Syn, choć już pięć razy go prosiłaś, nadal 
nie jest ubrany. Gorączkowo szukasz przez kilka minut książeczki 
zdrowia, w końcu ją znajdujesz! Chcesz już wychodzić, gdy widzisz, że 
syn właśnie zabiera się do układania klocków. 

Jak się czujesz w takiej sytuacji?
Co mówisz/robisz zazwyczaj?
Co można by powiedzieć/zrobić?

NASZA PROPOZYCJA
Zatrzymaj tę sytuację i zadziałaj używając krótkich komunikatów, 
ponieważ tutaj potrzebne jest szybkie i skuteczne rozwiązanie. Powiedz: 
„Stop”, weź syna za rękę i zaprowadź do przedpokoju, podaj mu buty 
i dodaj: „ Teraz wychodzimy”.  Oczywiście, syn może protestować, ale 
jest też duża szansa, że twoje opanowanie i zdeterminowanie wpłyną 
na niego pozytywnie, pokażą mu, że to jedna z tych sytuacji, w których 
nie ma sensu negocjować.

2. WRACASZ Z PRACY
Miałaś/eś trudny i stresujący dzień w pracy. Wracasz do domu, w którym 
jest bałagan. Twoja żona/mąż siedzi w fotelu i czyta książkę. Dziecko 
bawi się bębenkiem. Żona/mąż pyta, czy pamiętałaś/eś, żeby odebrać 
ważną przesyłkę z poczty, dziś był ostatni możliwy dzień, aby to zrobić. 
Nie pamiętałaś.
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Jak się czujesz w takiej sytuacji?
Co mówisz/robisz zazwyczaj?
Co można by powiedzieć/zrobić?

NASZA PROPOZYCJA
Wiele zależy od twoich potrzeb. Co w tej sytuacji jest dla ciebie 
najtrudniejsze: bałagan, hałas, niezrealizowane zobowiązanie, 
widok żony/męża, która/y „sobie” czyta? Jeśli czujesz, że sytuacja cię 
przerasta po prostu ją opuść i np. zamknij się w sypialni, mówiąc: 
„Miałam/em trudny dzień. Potrzebuję 15 minut poleżeć w samotności”. 
Prawdopodobnie, w związku z nadmiarem bodźców, kluczowe będzie 
właśnie zadbanie o swoje potrzeby w sposób nie cierpiący zwłoki, zamiast 
prowadzenia negocjacji z mężem/żoną, aby posprzątał/a. Dopiero kiedy 
zyskasz oddech, będziesz mógł/a zająć się rozmową z żoną/mężem, 
rozwiązywaniem problemu z przesyłką lub uciszaniem dziecka. 

3. GDY ZBLIŻA SIĘ NOC
Zbliża się godzina usypiania dziecka. Przypominasz mu o tym, a ono 
tymczasem dostaje „świra”. Ucieka, bawi się, chowa pod koc, krzyczy 
„nie”, gdy przypominasz o kąpieli. Tracisz cierpliwość, bo czeka na ciebie 
jeszcze sprzątanie kuchni.

Jak się czujesz w takiej sytuacji?
Co mówisz/robisz zazwyczaj?
Co można by powiedzieć/zrobić?

NASZA PROPOZYCJA
Nawiąż kontakt wzrokowy z dzieckiem i powiedz mu w sposób jasny 
o faktach, uczuciach oraz oczekiwaniach (a także, jeśli tego wymaga 
sytuacja, konsekwencjach). „Kiedy uciekasz i krzyczysz, zaczynam 
się denerwować. Chcę, abyś teraz wszedł/weszła do łazienki. Jeśli 
nie, to będziesz musiał(a) umyć się i położyć spać sam(a), ponieważ ja 
potrzebuję posprzątać kuchnię”. 
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4. TRUDNE POWROTY
Mąż/żona wyjechał(a) w delegację. Byliście razem z dziećmi na festynie 
w parku. Potem odwiedziliście babcię, która dała dzieciom za dużo 
słodyczy. Powrót do domu przedłużył się z powodu nieprzewidzianych 
remontów drogi oraz korków. W domu nie ma obiadu, a dzieci są głodne. 
Na dodatek okazuje się, że młodszy syn zostawił u babci ukochaną 
zabawkę, co doprowadza go do rozpaczy. Płacze z tęsknoty za zabawką. 
Wtedy starsza córka zaczyna krzyczeć, że nie może tego słuchać.

Jak się czujesz w takiej sytuacji?
Co mówisz/robisz zazwyczaj?
Co można by powiedzieć/zrobić?

NASZA PROPOZYCJA
To przykład sytuacji, w której dzieje się zdecydowanie za dużo. Wymaga 
twojej analizy i spojrzenia na nią z dystansem. Dzieci są głodne 
i przeciążone atrakcjami, a także tęsknią za mamą/tatą i zapewne 
dlatego robią się nieznośne. Kluczowe wydaje się nakarmienie dzieci: 
być może wystarczy przekąska, być może masz możliwość kupienia 
gotowego obiadu gdzieś niedaleko? Być może nie musicie jeść obiadu 
i wystarczą kanapki z jajecznicą? A może najważniejsze jest danie 
dzieciom uwagi, przytulenie ich i wspólna chwila „przeczekania” na 
kanapie, aż powróci spokój? Weź dzieci na kolana i przytul. Powiedz: 
„Wydaje mi się, że jesteście zmęczeni i głodni. Zjedzcie teraz jabłko, a ja 
zaraz zadzwonię i zamówię pizzę”. 
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2. Joanna Faber, Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały, Poznań 2017

3. Carlos Gonzales, Mocno mnie przytul, Warszawa 2016

4. Zofia Aleksandra Żuczkowska, Dialog zamiast kar, Podkowa Leśna 2015
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