
Co robić, gdy dziecko jest agresywne:

 Przede  wszystkim  zachowaj  spokój.  Okazując
zdenerwowanie,  pokazujesz  własną  bezradność.
Wymierzając klapsa,  prowokujesz do większej  złości  i  co
najwyżej tylko na chwilę rozwiązujesz problem.

 Jeśli maluch bije młodszego brata-powiedz, że boli, ale nie
bij po rękach i nie wymierzaj klapsów. Uczysz w ten sposób
agresji.  Zapowiedz,  że  przerwiesz  zabawę,  spróbuj
odwrócić dziecięcą uwagę, porozmawiaj o tym, co go tak
zdenerwowało.

 Bądź konsekwentny. Jeśli odmówiłeś zakupu zabawki, nie
kupuj  jej  nawet  wówczas,  gdy  dziecko  będzie  płakało,
tupało i wykrzykiwało różne słowa pod Twoim adresem.

 Pokaż  dziecku,  jak  może  radzić  sobie  ze  złością.  Może
okładać  pięściami  poduszkę,  narysować  swoją  złość  czy
pójść pobiegać na podwórko, gdy rozpiera go wściekłość.

 Mów  do  dziecka  krótko  i  konkretnie.  Nie  wdawaj  się  w
długie przemowy. Ono nie skupi uwagi na najważniejszej
sprawie.

 Zwróć  uwagę na  to,  co  ogląda  i  jak  się  bawi.  Ogranicz
oglądanie bajek z elementami agresji.

 Zadbaj, by w Twojej rodzinie było jak najmniej zachowań
agresywnych.  Pamiętaj,  że  zachowania  dorosłych  są
najlepszym przykładem dla ich dzieci.

 Jeśli  rozzłoszczone  dziecko  obraża  Cię,  obrzuca
wyzwiskami  i  urządza  histerię,  poczekaj  aż  ochłonie.
Rozmawiaj, gdy już będzie spokojne. Przyznaj mu prawo do
gniewania  się  na  rodzica,  ale  wytłumacz,  że  nie  do
zaakceptowania jest forma wyrażania gniewu.

 Kiedy  dochodzi  do  konfliktu  na  placu  zabaw  czy  na
podwórku,  zamiast  dochodzić,  kto  zawinił  i  komu
wymierzyć karę, zmień miejsce zabawy.

 Nigdy nie zostawiaj dziecka samego, kiedy wpada w złość.
Nie mów, że sobie pójdziesz albo zamkniesz je w łazience.
Twój  mały  złośnik  nie  może  utracić  poczucia
bezpieczeństwa.

 Jeśli czujesz, że nie potrafisz opanować złości do dziecka,
nastaw  muzykę,  włącz  telewizor,  przestawiaj  głośno



przedmioty.  Nie  wpadaj  z  tego  powodu  w panikę.  Masz
prawo do złości. Nie zakazuj złości swojemu dziecku. Naucz
się z nią żyć i  kontrolować ją. Dziecko musi nauczyć się
rozładowywać drzemiące w nim napięcie,  a  nie  ukrywać
swoją złość.

Czego nie należy robić, gdy dziecko jest agresywne:

 Nie bądź adwokatem w sprawach, których nie mogłeś być
świadkiem.  Możesz  niesłusznie  ukarać  pozornego
winowajcę i żadna z tego nauczka dla agresora.

 Jeśli  widzisz,  że  dziecko  bije  kolegę,  nie  pozwól  na  to.
Nigdy  nie  odpowiadaj  agresją  na  agresję.  Najmniejszy
przejaw  agresji  z  Twojej  strony  może  być  początkiem
lawiny agresji ze strony dziecka. Jeśli agresją nie odpowie,
to  też  nie  masz  powodów do  radości.  Dlaczego?  Ukryta
agresja wyjdzie ze zdwojoną siłą i w najmniej oczekiwanej
chwili.

 Nie  daj  się  ponieść  emocjom.  Zachowaj  spokój  w  tych
najtrudniejszych chwilach. Zawsze słuchaj swojej pociechy,
niezależnie od tego, co przed chwilą zrobiła, jak daleko się
posunęła.  Masz  szansę  poznać  motywy  jej  zachowań  i
zachować się adekwatnie do sytuacji.

 Nie potwierdzaj przekonania dziecka, że to jedyny sposób
na  rozwiązanie  problemu.  Pokazuj  różne  sposoby
rozładowywania  napięć-  te  dozwolone  i  te
niedopuszczalne.  Tłumacz  dziecku,  dlaczego  jedne  są
tolerowane, inne niedopuszczalne i zakazane.

 Nie  ukrywaj  konsekwencji  agresywnych  zachowań.
Otwarcie  mów  o  sankcjach,  które  grożą  każdemu,  kto
agresywnie zachowa się wobec innej osoby.


