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KĄCIK RODZICA ….. 

 

Jak reagować na złość 
dziecka? 

 
Wychowanie dziecka nigdy nie jest oczywiste. Często mogą zdarzyć się 

sytuacje, w których najzwyczajniej w świecie nie będziesz mieć pojęcia, w 

jaki sposób prawidłowo zareagować. Niestety zdobywanie umiejętności 

wychowawczych często przychodzi wraz z coraz dłuższym stażem i 

praktyką rodzicielska.  

  

Czasem zdarza się jednak tak, że krzyk dziecka zaczyna być jedynym 

używanym komunikatem, a żadna próba porozumienia się nie jest możliwa. 

To może być sygnał o konieczności spotkania się ze specjalistą, który być 

może wdroży terapię rodzinną umożliwiająca wprowadzenie działań 

mających na celu poprawę relacji rodzinnych i wypracowanie schematu 

zachowań.  

  

 Co robić, kiedy dziecko przeżywa złość - napady złości 

 Złość piękności szkodzi - jak opanować złość dziecka  



 Złość dziecka - jakie zachowanie zwykle rodziców najbardziej 

niepokoi 

 Psychoterapia dziecięca - kiedy jest na prawdę potrzebna  

  

Co robić, kiedy dziecko przeżywa złość 
- napady złości 
  

Złość to naturalna emocja, często tłumiona głęboko w środku. To właśnie 

dlatego, kiedy zdecydujemy się na jej uwidocznienie jest tak gwałtowana i 

agresywna. Jako osoba dorosła z pewnością w większości przypadków 

potrafisz pohamować swój gniew i nie okazywać go za każdym razem, gdy 

czujesz się źle. Mały człowiek nie opanował jeszcze tej umiejętności i w 

postaci wybuchów złości komunikuje swoje aktualne potrzeby lub wyraża 

lęk. 

  

Dziecko czuje każdą, nawet najmniejszą emocję, dlatego tak ważne jest 

zapewnienie mu poczucia silnego bezpieczeństwa i spokoju. Jeżeli ktoś 

narusza jego granice, nie może zaspokoić własnych potrzeb lub coś mu się 

nie udaje, najczęściej wyrzuca to z siebie w postaci wybuchu złości. Rolą 

rodzica jest wspierać dziecko i pomóc mu nie tylko opanować gniew, ale 

także znaleźć jego przyczynę. 

  

Czasem może być to dla nas całkiem prozaiczna rzecz jak złamana kredka, 

uwierająca metka wewnątrz ubranej koszulki, czy odczuwany głód. Zdarza 

się, że opiekunowie nieumiejętnie podchodzą do tematu i zamiast stonować 

sytuacje pozytywnymi gestami i przyjemnym tonem głosu, karcą dziecko lub 

również na nie krzyczą. Takie działanie może jedynie spotęgować 

zachowanie dziecka wprowadzając sytuację w błędne koło. 

  

Budując relację z maluchem musisz mieć na uwadze, że jest to również 

człowiek, taki sam jak ty i mimo różnicy wieku odczuwanie emocji i 

realizowanie potrzeb jest równie ważne. Kiedy, ktoś próbuje uspokoić cię 

krzykiem lub szarpaniem za rękę, z pewnością twoja złość i niezadowolenie 

zostanie spotęgowane. W relacji rodzic-dziecko jest dokładnie tak samo. 



 Złość piękności szkodzi - jak 
opanować złość dziecka  
  

Zanim waszą sytuacją zajmie się psycholog dziecięcy sprawdź dokładnie co 

powoduje drażliwość dziecka i spróbuj z nim to samodzielnie przepracować. 

Dopiero rozwijający się mózg nie potrafi przetworzyć wszystkich informacji, 

które próbujesz powiedzieć dziecku. Staraj się załagodzić sytuację używając 

prostych komunikatów. Dobrym rozwiązaniem jest zniżenie się do poziomu 

dziecka lub kucniecie obok niego. Taki zabieg pozwoli mu patrzeć ci prosto 

w oczy bez konieczności zadzierania głowy. Pomóż dziecku poradzić sobie z 

trudnymi emocjami i pokaż, że je rozumiesz. Nie trywializuj jego 

problemów, wręcz przeciwnie zaakceptuj je i okaż należyte wsparcie.  

  

Pełne wsparcie i udzielenie pomocy nie oznacza naszej akceptacji zachowań 

dziecka. Więcej informacji dotyczących radzenia sobie z krzykiem dziecka i 

opanowaniem własnej złości znajdziesz na https://sensly.com/blog/jak-

reagowac-na-zlosc-dziecka. 

  

Złość dziecka - jakie zachowanie 
zwykle rodziców najbardziej niepokoi  
  

Zastanawiasz się co jeszcze możesz zrobić i jak reagować na złość dziecka? 

Jeżeli zastosowałeś wszystkie techniki i nie umiesz samodzielnie poradzić 

sobie z kolejnymi atakami gniewu, najlepszym rozwiązaniem może okazać 

się wizyta u psychologa. Dobry terapeuta rodzinny na podstawie obserwacji 

młodego człowieka i rozmów z rodzicami będzie mógł dokładnie 

zdiagnozować problem i pomóc w jego rozwiązaniu. Czasem fachowe 

spojrzenie osoby z boku potrafi dodać cenna wartość w postaci jednej 

wskazówki, która odmieni wasze życie.  

  

Pamiętaj, że jeżeli zdecydowałeś się na terapie nie oznacza, że z dzieckiem 

jest duży problem i psycholog od razu zobaczy niepokojące zaburzenia, na 

których myśl jesteś przerażony wizją wizyty w gabinecie. Spośród wielu 

specjalistów dostępnych na https://sensly.com/specjalisci/psycholog-

https://sensly.com/blog/jak-reagowac-na-zlosc-dziecka
https://sensly.com/blog/jak-reagowac-na-zlosc-dziecka
https://sensly.com/specjalisci/psychoterapeuta-rodzinny_
https://sensly.com/specjalisci/psycholog-dzieciecy-online


dzieciecy-online wybierz osobę, która wzbudzi twoje zaufanie. Pamiętaj, by 

podczas rozmowy być w stu procentach szczerym. Tylko taka postawa 

pomoże wam w budowaniu dalszej, zdrowej i pozytywnej relacji.  

  

Psychoterapia dziecięca - kiedy jest na 
prawdę potrzebna  
  

Kiedy agresja dziecka zaczyna przybierać niebezpieczne formy i może 

szkodzić nie tylko otoczeniu, ale samemu małolatowi, jest to wystarczający 

sygnał, aby zasięgnąć porady u specjalisty. Psycholog zdecyduje czy 

psychoterapia ma nabrać wymiar rodzinnym, czy indywidualny przeznaczony 

wyłącznie dla podopiecznego. Czasem może się zdarzyć tak, że terapeuta 

poprosi cię o zabranie dziecka na konsultację neurologiczną w celu 

przebadania pod kątem ewentualnych zaburzeń mających wpływ na złe 

zachowanie.   

POCZYTAJMY WSPÓLNIE… 



Jeżyk Cyprian i głosy nocy 
Zarówno dzieci jak i dorośli mają czasami kłopot by się wyciszyć. Natłok 

wrażeń i spraw z całego dnia powoduje gonitwę myśli i „głosów w głowie”, 
które nie pozwalają zasnąć. To jest bajka pomagajka napisana by w tym 

pomóc. Napisałem już sporo o bajkach terapeutycznych. Zapraszam Cię do 
przeczytania czym są bajki, które leczą i o tym jak tworzyć bajki 
terapeutyczne. A teraz już zapraszam do czytania! 

Cyprian leżał w swoim łóżeczku w norce. Było miękko i ciepło. Wcale jednak 

nie miło. Kręcił się i wiercił, a kotłujące się w głowie myśli nie dawały mu 
spokoju, nie mówiąc już o śnie. To nie był dobry dzień. Wiedział to już rano, 

gdy wystawił głowę z norki, a deszcz kapnął mu mroźną kroplą na nosek. 
Cały świat był szary i zimny. Jesień była w pełni, a to oznaczało, że ciepłe i 
słoneczne dni odeszły na długo. 

 

Wkrótce po śniadaniu posprzeczał się z borsukiem Emilem. Borsuki mają 
zwyczaj oznaczania okolicy swoim zapachem. Pomaga im to odnaleźć drogę 

do domu i orientować się w terenie. Jeżykowi ten zapach nigdy się nie 
podobał, a w taki dzień jak ten po prostu przeszkadzał. Postanowił zwrócić 

uwagę Emilowi, żeby tego nie robił. Ponieważ i on i borsuk nie byli w dobrych 
humorach zrobiła się z tego zaraz wielka kłótnia. Emil się obraził i powiedział, 

że zawsze tak robił, robili tak jego rodzice i dziadkowie. Dodał, że nie 
zamierza przestać i że jeżeli Cyprianowi to przeszkadza to może po prostu 

wynieść się ze swoją norką w inne miejsce. Jeżykowi teraz było przykro, bo 
przecież Emil to jego dobry przyjaciel i nie chciał go obrazić. Ale co miał 

robić? Ten zapach na pewno 
nie tylko jemu przeszkadzał. 

To nie było wszystko. Na ten 

dzień zaplanował sobie 
wspólnie z liskiem 
Kryspianem wyprawę na 

drugą stronę jeziora. Gdy 
okazało się jednak jak jest 

zimno i nieprzyjemnie to 
nawet mu do głowy nie 

przyszło, by wyruszyć. 
Okazało się, że Kryspian, 

który ma grube futerko i 
któremu zimno nie 

przeszkadza czekał w 
południe pod umówionym 

dębem.             A Cyprian nie przyszedł. Gdy po długim czekaniu lisek 
odszukał jeżyka był już bardzo rozeźlony. Gdy do tego zobaczył, że Cyprian w 

http://bajki-zasypianki.pl/bajki/bajki-lecza/
http://bajki-zasypianki.pl/bajki/bajki-terapeutyczne/
http://bajki-zasypianki.pl/bajki/bajki-terapeutyczne/
http://bajki-zasypianki.pl/bajki/bajki-terapeutyczne/


najlepsze zbiera grzyby na obiad to nawet nie dał mu nic wytłumaczyć. 
Krzyknął tylko, że takiego przyjaciela to on nie chce, odwrócił się i poszedł. 

Z kolei pod wieczór, gdy jeżyk wracał do swojej ciepłej norki był tak 
zamyślony i przejęty wydarzeniami dnia, że nie zauważył, że na drzewie 

siedzi kruk Bazyli. Bardzo lubi i podziwia mądrego kruka, a teraz nawet się 
nie przywitał. Przeszedł tylko dołem z główką spuszczoną w dół. Tak jakby go 

unikał, a przecież tak wcale nie było. Zobaczył go dopiero, gdy Bazyli zerwał 
się do lotu. Ten na pewno sobie pomyślał, że Cyprian to bardzo źle 
wychowany jeżyk. 

Teraz leżał w swojej ciepłej norce i bardzo chciał już zasnąć. Cały czas coś 
było jednak nie tak. Niby jamka, w której leżał była jak zawsze wygodna. 

Niby przykrycie z liści cieplutkie, jak co dzień. Niby powiewy wiaterku 
leciutkie i miło muskające jego pyszczek. Cały czas jednak w głowie siedziały 

mu myśli o całym dniu. Słyszał je, jako głosy w swojej głowie i wokół siebie. 
Dalsze, bliższe, głośniejsze, cichsze – wspominające sprawy dnia – w 
większości te niezbyt miłe. Tak bardzo chciał zasnąć, że zaciskał powieki i aż 

marszczył nieco nosek. Nie pomagało to jednak i głosy dalej dobiegały ze 
wszystkich stron. 

Z tyłu, niedaleko słyszał głos Emila, tak jakby komuś opowiadał on historię 

ich kłótni. „Zawsze myślałem, że Cyprian to mój przyjaciel, a teraz okazało 
się, że nie podoba mu się, że jestem borsukiem. Przecież każdy wie, że 

wszystkie borsuki oznaczają swój teren. Tak zawsze było i nigdy nikomu to 
nie przeszkadzało. A on powiedział, że wszyscy mi to mają za złe. Jak mógł 

tak?”. Głos borsuka w kółko powtarzał swoje pretensje. Cyprian nie był 
pewien, czy dźwięki dobiegały z zewnątrz norki, czy po prostu odtwarzał w 
głowie ich sprzeczkę i słowa, które tam padły. 

Z drugiej strony słyszał liska Kryspiana. Z wyrzutem w głosie opowiadał jak 
to czekał i czekał pod dębem, a w tym czasie jeżyk w najlepsze zbierał grzyby 
na obiad. „Tak nie robi przyjaciel!” powtarzał. 

Z kolei w środku głowy słyszał głosem Bazylego powtarzane „Ten młody jeżyk 
to już nawet się nie przywita. Udaje tylko, że nikogo nie widzi. A kiedyś był z 
niego taki miły maluch…”. Chciał mu wytłumaczyć, że to taki dzień tylko…, że 

nie zauważył…, że posprzeczał się z przyjaciółmi… Nic to jednak nie dawało i 
głos kruka w kółko powtarzał swoje. 

Wszystkie te dźwięki kotłowały mu się w głowie nie dając spać. Im bardziej 

jeżyk starał się zasnąć, im bardziej zaciskał powieki, im bardziej próbował 
uciszyć głosy w głowie tym bardziej sen się oddalał. 

 



W końcu odetchnął głęboko i dla odmiany teraz wsłuchał się w nie uważnie. 

Zauważył, że chociaż nie może ich wyłączyć to jednak może je trochę 
zmieniać. Tak jak w jakimś magicznym urządzeniu z pokrętłami gdzie można 
pogłaśniać, ściszać, przesuwać i zmieniać. 

Wsłuchał się w to, co mówił Emil. Zrobił nawet troszkę głośniej, żeby na 
pewno wszystko zrozumieć. Gdy nadszedł odpowiedni moment jeżyk przerwał 

i powiedział, że przeprasza. Zrobił to tak, jakby spokojnie rozmawiali ze sobą 
w norce Cypriana. Dodał, że nie chciał mu sprawić przykrości i że chce żeby 

byli dalej przyjaciółmi. A sprawy oznaczania terenu na pewno uda się jakoś 
ustalić i pogodzić. Borsuk mógłby to na przykład robić wtedy, gdy jeżyk 

będzie gdzie indziej, tak by mu nie przeszkadzało. Głos Emila zaczął się 
przesuwać w bok, oddalać i cichnąć. W końcu stał się szmerem, ledwie 
słyszalnym z rogu norki. 

To samo zrobił z Kryspianem. 
Wysłuchał, powiedział, że jest mu 
przykro i dodatkowo obiecał, że 

zaprosi go na następny obiad, żeby 
dodatkowo przeprosić za to czekanie 

w zimnie pod dębem. Głos liska 
zmienił się na dużo spokojniejszy i 

brzmiał teraz tak, jakby tamten 
zaczął się uśmiechać. Oddalił się i 
ledwie szemrał z drugiego kąta norki. 

Cyprian słyszał jeszcze Bazylego. Mocny głos starego kruka brzmiał dalej 
bardzo wyraźnie. Jeżyk spróbował przekręcić inne magiczne pokrętło i głos 

zmienił się nagle w dobiegający z dołu piskliwy głos małej myszki. „Piii! Pi! Pi! 
Piii!”. Cyprian nie mógł się powstrzymać, by się nie uśmiechnąć do siebie. 
Ciche popiskiwania małej myszki już nie przeszkadzały. 

Głosy ucichły. Jeżyk postanowił, że jutro znajdzie każdego z nich, porozmawia 
i przeprosi. To nie był dobry dzień, ale jutro będzie nowy – na pewno lepszy. 
Przyjaciele są najważniejsi i zrozumieją. Cyprian poczuł się ciepło i dużo lżej. 

Był bardzo śpiący i nie słysząc kotłujących się w głowie głosów oddychał teraz 
spokojnie i równo. 

W środku norki było ciepło i miło. Powiał wiatr delikatnym świstem i szumem. 

Zrobił taki dźwięk jak wtedy, gdy ktoś chce kogoś uciszyć… „Ćsiiiiii…”. Cały 
świat usłuchał i wszystko wokół zamilkło. Cyprian bardziej naciągnął na siebie 

kołderkę z liści, odetchnął jeszcze raz głęboko, uśmiechnął się i wreszcie 
zasnął. 

 

 



Wielkanoc 2022 – kiedy wypada w tym 

roku? 
Czy szukasz odpowiedzi na pytanie: „kiedy jest Wielkanoc w 2022 roku”? 

Spieszymy z odpowiedzią, że Wielkanoc w Kościele rzymskokatolickim 

przypada w tym roku 17 kwietnia, natomiast Wielkanoc prawosławna 

2022 będzie obchodzona 24 kwietnia. W związku z tym, Wielka Sobota dla 

wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego przypada 16 kwietnia, natomiast 

lany poniedziałek 18 kwietnia. 

 

Polskie tradycje wielkanocne 

Czy znasz jakieś tradycje wielkanocne? Na pewno tak, każdy zna 

przynajmniej kilka! Tradycje i zwyczaje wielkanocne mają niezwykle długą 

historię. Pierwsze z nich rozpoczęto przecież ponad 2 tysiące lat temu! Z 

biegiem lat powstawały oczywiście nowe. Czy warto zaprzątać sobie nimi 

głowę? Osoby wierzące są przekonane, że sprawa jest oczywista. Ale 

nawet ateiści i agnostycy chętnie poddają się klimatowi świąt Wielkiej Nocy. 



Wielka Sobota i czas ją poprzedzający 

40 dni przed Wielkanocą kończy się karnawał i rozpoczyna post, natomiast 

tydzień przed świętami wielkanocnymi ma miejsce Niedziela Palmowa. W 

Wielką Sobotę wszyscy spieszą do kościołów, by poświęcić pokarmy 

w koszyczkach wielkanocnych. 

Koszyczek wielkanocny – co włożyć? 

Co powinno być w koszyczku wielkanocnym? Oto lista najważniejszych 

elementów święconki: 

 chleb – symbolizuje eucharystię i jest podstawowym pokarmem 

codziennym, 

 jajko – symbol odradzającego się życia, 

 baranek – nawiązanie do Chrystusa, czyli Baranka Bożego, 

 sól – symbol oczyszczenia, 

 chrzan – znak siły 

fizycznej i 

nawiązanie do męki 

Jezusa, 

 bukszpan, 

rzeżucha, owies – 

zielone rośliny 

podkreślają 

odradzające się 

życie, 

 wędlina –

 symbolizuje ofiarę z baranka, jest także oznaką dostatku. 

https://home.morele.net/zrob-to-sam/jak-zrobic-maske-karnawalowa-poradnik-krok-po-kroku/


Co jeszcze wkładamy do koszyczka wielkanocnego? Bardzo często w 

święconce wielkanocnej można znaleźć czekoladowe zajączki. Zdaniem 

niektórych jest to świecki symbol, natomiast inni twierdzą, że zające są 

zwierzętami, które jako pierwsze zobaczyły zmartwychwstałego Chrystusa. 

W koszyczku wielkanocnym warto umieścić białą serwetkę, nawiązującą 

do białej szatki, którą otrzymujemy podczas chrztu świętego. Często 

możemy także spotkać w koszykach wielkanocnych ciasto lub babkę 

wielkanocną – mają pokazać kunszt i umiejętności kulinarne. 

Jak udekorować koszyczek 

wielkanocny? 

Jeżeli zastanawiasz się, jak przystroić koszyczek wielkanocny, to mamy 

nadzieję, że garść naszych porad Ci w tym pomoże. Na pewno 

zdecydowanie jednym z najważniejszych elementów są zielone ozdoby, 

warto użyć przede wszystkim bukszpanu. Możesz go przepleść pomiędzy 

oczka wikliny lub po prostu włożyć obok produktów spożywczych. Do 

dekoracji doskonale nadadzą się także młody owies lub rzeżucha. 

Kolejnym – niezbędnym elementem – są ozdobne serwetki. Mogą być 

białe, szydełkowane czy koronkowe lub kolorowe, z ornamentami 

wielkanocnymi. 

Niedziela wielkanocna 

W niedzielę wielkanocną ma miejsce najważniejsza Msza święta w 

Kościele katolickim, to wtedy celebruje się zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa. W dniu święta Zmartwychwstania Pańskiego w wielu 

miejscowościach od rana trwa odpalanie petard, które mają podkreślać 

ogłaszanie zmartwychwstania. Z kolei w Iłży jest to ogłaszane 



przez barabaniarzy, którzy witają Chrystusa bębniąc na wielkim kotle, 

który jest niesiony przez kilkunastu mężczyzn.Bardzo ważne jest rodzinne 

śniadanie Wielkanocne ! 

 

W nocy z niedzieli na poniedziałek, zwłaszcza w Małopolsce, na ulicach 

pojawiają się dziady śmigustne, czyli maszkary owinięte w słomę. Co 

robią? Mruczą, trąbią na blaszanym rogu i proszą o datki. 

 

 

 

 



Poniedziałek wielkanocny 

Oczywiście najbardziej znanym zwyczajem związanym z tym dniem jest 

tzw. lany poniedziałek, czyli śmigus-dyngus, chyba każdy wie, na czym 

polega. Ale poniedziałek wielkanocny to także odpusty organizowane w 

wielu miejscowościach w Polsce, najbardziej znany jest chyba Emaus 

krakowski. W niektórych rejonach polski wciąż obchodzony jest kurek 

dyngusowy. Na czym polega? Młodzi chłopcy wożą na wózku 

przystrojonego koguta (kiedyś był to żywy ptak, teraz zazwyczaj jest 

sztuczny), jeżdżą po okolicy zbierając datki i polewając dziewczyny wodą. 



Tradycje wielkanocne dla dzieci 

Dzieci uwielbiają wszelkie święta! 

Sprawmy, by ten czas był dla nich 

wyjątkowo wesoły i magiczny. 

Oczywiście najbardziej znanym 

zwyczajem są prezenty od 

zajączka. Zwłaszcza najmłodsze 

pociechy wyczekują podarunków na 

długo przed Wielkanocą. 

Od lat coraz popularniejszy staje się 

u nas zwyczaj chowania na 

przykład czekoladowych pisanek 

wielkanocnych w różnych miejscach w domu lub ogrodzie. Dzieciaki od 

rana mogą poszukiwać słodkości i cieszyć się z każdej samodzielnie 

znalezionej zdobyczy. 



 


