
Złość i jej wyrażanie – materiał dla rodziców i opiekunów 

Ekspresja złości u dzieci może być bardzo różna. Od takiej, jaką najczęściej spotykamy – i która 
nas, dorosłych, najbardziej aktywizuje – czyli od wybuchów złości, agresji i drażliwość dziecka, po 
złość, która może przyjmować odmienną postać, równie groźną – czyli smutek. Musimy więc być 
bardzo czujni. Zwykle rodziców najbardziej niepokoi to, że dziecko jest nadekspresywne. Ale 
czasem bardziej niepokojący jest stan emocji dzieci, które złości nie okazują wprost – bo się 
nadmiernie kontrolują, są bardzo uważne na to, co można, a czego nie, mają mocno 
zinternalizowane normy społeczne. To może uśpić naszą czujność. Maskowana złość może się 
objawiać na przykład bólami głowy czy brzucha. Zdarza się że dziecko pozornie nie sprawia 
żadnych trudności, zawsze słucha. I powstaje pytanie – czy to dziecko się nigdy na nic nie złości, 
czy ono sobie na tę złość – z różnych podwodów – nie pozwala? 

Myślę, że my, dorośli, mamy małą otwartość na złość dziecka, kojarzy nam się ona z naszą 
bezradnością – sądzimy, że jeśli dziecko się złości, to my coś zrobiliśmy źle. Że może jesteśmy za 
mało sprawni jako rodzice, bo nie okiełzaliśmy złości swojego dziecka. A tymczasem złość jest po 
prostu emocją, przeżywa ją każdy z nas, a nie każdy z nas pozwala sobie na jej ekspresję. 

Może być tak – a spotykamy się z tym często szczególnie wśród nastolatków – że depresja jest 
tłumioną złością – i może też być odwrotnie. Nastolatek, który jest bardzo agresywny, tak naprawdę 
często okazuje się osobą głęboko smutną i samotną. Bywa, że adolescent prowokuje różne 
niebezpieczne sytuacje, zachęca do konfrontacji osoby znacznie od niego silniejsze czy podejmuje 
ryzykowne zachowania żeby prezentować się jako osoba agresywna, nonszalancka, silna. 
Tymczasem często takie zachowania są maskowaniem smutku i depresji. 

Złość jest więc tak naprawdę objawem smutku, lęku – twardą skorupą chroniącą wrażliwe, cierpiące 
wnętrze. 

Często chłopcy mają trudność w przyznaniu się do przeżywanego lęku, co wynika z naszych norm 
społecznych. Oczekujemy od nich bycia silnymi i małej płaczliwości. Warto przypominać sobie, że 
zarówno chłopiec, jak i dziewczynka mają prawo do przeżywania smutku i lęku.  

Metody pracy ze złością zależą od tego, skąd ta złość się wzięła. Na pewno wskazana jest praca 
z ciałem, nauka relaksacji, uważności, oddechu, trening redukcji stresu, różne metody budowania 
świadomości siebie. Popularne dziś treningi mindfulness to bardzo dobra profilaktyka, bo dziecko, 
które ma większą świadomość siebie, które lepiej rozumie, skąd się biorą emocje i co to są za 
emocje, to dziecko, któremu dużo łatwiej jest się uspokoić. Czasem słyszymy rady, żeby dziecko 
‘wybiegało” swoją złość jednak nie możemy oczekiwać, że fizyczne rozładowanie bez kontaktu 
z własnymi emocjami będzie do końca efektywne. U dzieci, które są aktywne, sport będzie bardzo 
pomocny, bo jest to konstruktywne rozładowywanie napięcia, ale pamiętajmy, że praca na 
emocjach jest równie ważna. 

Często chcemy za wiele i tracimy bardzo dużo energii próbując zmienić zachowania dziecka, które 
mogą być uwarunkowane biologicznie i w ten sposób napędzamy w rodzinie stres i frustrację. 

Dlatego zanim zrobimy lub powiemy cokolwiek weźmy głęboki oddech. My – dorośli – także musimy 
zarządzać naszą złością. 
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