
"Zrozumieć emocje dziecka - doskonalenie umiejętności 

wychowawczych rodziców" 

Czym są emocje dla człowieka? To uczucie, które towarzyszy nam przez nasze całe życie. 

Według słownika psychologicznego emocja, to przeżycie psychiczne, którego istotą jest 

ustosunkowanie się do aktualnie lub dawniej działających bodźców, tj. do przedmiotów, innych 

ludzi, samego siebie, własnego działania itp. (na przykład żal, radość, wdzięczność, przyjemność, 

zadowolenie); zwykle silniej niż przy uczuciach występują symptomy fizjologiczne. 

Emocje nie występują przypadkiem, są reakcją na określone bodźce i mogą być interpretowane 

jako przyjemne lub nieprzyjemne odczucia. 

Każdy człowiek może inaczej odbierać daną emocję z otoczenia, nie istnieje jeden sposób 

interpretacji sposobu wyrażania uczuć. Najłatwiej można zaobserwować ten sposób u dzieci, 

ponieważ nie wypracowały jeszcze sposobu reagowania na świat zewnętrzny, dziecko może 

zareagować na emocje złość lub radość takim samym zachowaniem. Dziecko czteroletnie będąc 

w stanie silnej euforii może uderzyć osobę stojącą obok, również w ten sam sposób wyrazi swoje 

niezadowolenie. 

Uczucia takie jak radość i złość towarzyszą ludziom przez całe życie. 

Dziecko z pomocą rodziców lub innych ludzi jest w stanie nauczyć się adekwatnie reagować na 

bodźce oraz poruszać się w obszarze własnych emocji. 

Hipokrates próbował wyjaśnić, skąd powstają emocje oraz w jaki sposób oddziałowują na ludzi. 

Ostatnie wyniki badań obrazowych ściśle określają obszar danych emocji, dużą rolę odgrywa 

tutaj kora przedczołowa i ciało migdałowate - wpływają na powstawanie i interpretację emocji. 

Dzieci podobnie jak osoby dorosłe, odczuwają emocje w sposób automatyczny, czego efektem 

jest reakcja fizjologiczna na przykład: szybsze bicie serca, drżenie rąk, przyspieszony oddech.  

U dziecka w inny sposób niż u osoby dorosłej przebiega interpretacja zmiany na daną emocję 

oraz adekwatna reakcja, już od urodzenia dziecko obserwuje i uczy się od najbliższych 

reagowania na określoną sytuację. 

Rodzice nie powinni kierować wobec dziecka komunikatów w formie: "przestań histeryzować, 



"jesteś taki duży a zachowujesz się jak dzidzia ze żłobka", "nie ma się czego bać", ponieważ 

prowadzą do stwierdzenia przez dziecko, że jego aktualne przeżycia są błahe, śmieszne, 

irytujące. Prowadzi to do utraty przez dziecko zaufania do swoich odczuć, hamuje swój lęk ku 

ogromnej radości rodziców, że dziecko jest silne i odporne na rozmaite "ataki" ze strony 

otoczenia. 

Wówczas dziecko nie pozbywa się uczucia strachu, lecz odwrotnie uczy się tłumić strach, aby 

zadowolić rodziców. 

Rodzice powinni w sposób obiektywny nazywać stan rzeczy, który pozwala zmniejszyć poziom 

stresu oraz ocenić racjonalny stan zagrożenia. W sytuacjach kryzysowych należy używać 

adekwatnych słów i gestów, odpowiednio nazywać emocje jakie zauważyliśmy u dziecka i starać 

się pomóc dziecku wypracować należytą strategię w radzeniu sobie z emocjami.  

Jeżeli dziecko nie nauczy się rozpoznawać swoich emocji, nie będzie potrafiło nazwać własnych 

problemów, co będzie destrukcyjnie wpływać na zdrowie dziecka i relacje społeczne. Emocje 

tłumione przez dziecko znacznie wpływają na zdrowie fizyczne, znajdują odzwierciedlenie w 

tikach, zaburzeniach kompulsywnych, rozdrażnieniu, dolegliwościach somatycznych. Tłumione 

emocje przeciążają znacznie organizm dziecka, nadmiar kortyzolu (hormonu stresu) ma wpływ 

na obniżenie procesów poznawczych, na przykład uwagi, pamięci. 

Niezwykle ważne jest, aby okazywać dzieciom współdzielenie jego emocji na przykład kiedy 

poślizgnie się i upadnie na pokryty lodem chodnik, pokażmy że też jest nam smutno z tego 

powodu lub kiedy otrzyma nagrodę w konkursie cieszmy się razem z dzieckiem. Od początku 

powinno się nazywać własne emocje i uczucia, po to aby dziecko było w stanie rozpoznać i 

rozróżnić swoje stany emocjonalne. 

Jeżeli wydarzyło się dla dziecka coś ważnego, należy pozwolić dziecku na opowiedzenie jakie 

uczucie towarzyszyło dziecku, wytłumaczyć, że uczucie pojawia się nieoczekiwanie, następnie 

zanika oraz że nie można zapobiec intensywnym emocjom. Powinno się swoim zachowaniem 

pokazać dziecku, że w skrajnych sytuacjach należy panować nad wyrażaniem emocji oraz 

zachowaniem. 

Rodzice są dla dzieci autorytetem - aby dzieci prawidłowo wyrażały i rozumiały emocje swoje i 



innych ludzi, powinno się przed dzieckiem w sposób akceptowany społecznie rozumieć i 

wyrażać emocje i uczucia. 
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