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PROPOZYCJA STRATEGII DZIAŁANIA DLA RODZICÓW, 

KTÓRYCH DZIECKO BIJE INNE DZIECI. 
 

https://godzinadlasiebie.pl/kursy-kamil-justyna/ 

 

 

 

 

 

CHŁOPIEC, LAT 6 

Sytuacja:  

W przedszkolu/ w piaskownicy dziecko zabiera zabawki 

innym dzieciom/ niszczy ich „budowle” / popycha/ atakuje/ 

bije.  
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1. Wi-Fi: co zrobić, by wyłączyć swój alarm w mózgu 

• Weź głęboki oddech 

• Uświadom sobie, że jesteś zła/zły na syna, że krzywdzi 

inne dzieci. Boisz się, że będzie łobuzem, że nikt go nie 

będzie lubić, że będzie mieć poważne kłopoty w szkole/ 

w życiu… Czujesz się lekceważona/y przez syna, który Cię 

nie słucha, nie szanuje… Jest Ci wstyd za niego. I myślisz 

sobie, że inni rodzice patrzą na Ciebie z góry uważając, że 

źle syna wychowałaś/eś i że to wszystko Twoja wina… 

• Włącz wewnętrzny dialog i powiedz sobie w myślach: 

To, co czuję jest w porządku. Każda mama/ tata w takiej 

sytuacji czuje się podobnie. 

• Przychodzą do głowy myśli, że „trzeba mu wreszcie 

pokazać, jak ma się zachowywać rozpieszczony bachor 

jeden!” 

• Jednak, jeśli teraz zareaguję agresywnie, wzmocnię tylko 

zachowanie dziecka, bo pokażę mu, że tylko agresją 

rozwiązuje się problemy ☹ Silniejszy wygrywa… Tego 

naprawdę nie chcę! 

• Dam radę! W mózgu dziecka włączył się emocjonalny 

alarm i moim zadaniem jest pomóc go wyłączyć. 

Wszystkie interwencje „naciskowe” jeszcze bardziej ten 

alarm podkręcą. W nosie mam „mądre rady życzliwych 

osób”, nie będę karać mojego dziecka za jego emocje, z 
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którymi sobie po prostu nie radzi. Znam drogę do serca 

mojego dziecka i w końcu obudzę w nim altruistę 😊 

 

2. GAD: co zrobić, by zmniejszyć neurobiologiczne 

pobudzenie dziecka 

• Oddal się razem z dzieckiem od miejsca „zbrodni” 

• Nie pytaj innych dzieci co się stało, nie bierz strony 

innych dzieci! Nie każ przepraszać, nie strasz karą!  

• Powiedz ewentualnie: Syn źle postąpił, idę z nim o tym 

porozmawiać. Wrócimy za chwilę. 

• Ukucnij i spójrz dziecku ze spokojem w oczy. 

• Jak się da, przytul, by mogło się chwilę wypłakać w 

Twoich ramionach. 

• Jak dziecko bije, kopie, pluje – mocno je przytrzymaj, 

by nie mogło zrobić ani sobie, ani Tobie krzywdy. 

Przytrzymaj ten „mocny uścisk” aż do chwili, gdy złość 

opadnie. 

• Jeśli dziecko jest w bardzo silnych emocjach i ma 

problemy ze złapaniem oddechu, możesz 

zaproponować ćwiczenie (udawaj, że niedaleko stoi 10 

świec, które mocno się pali i dziecko ma teraz za 

zdanie zgasić swoim mocnym wydechem te 

płomienie) / poproś, by dziecko zrobiło 10 pajacyków, 

aż ochłonie z emocji/ możesz dać szklankę wody/soku 

jabłkowego, jak akurat masz pod ręką 😊 
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3. SSAK: jak zadbać o emocjonalne poczucie 

bezpieczeństwa dziecka w takiej sytuacji?  

• Powiedz: Widzę, że się bardzo zdenerwowałeś. Powiedz 

co się wydarzyło, co się dzieje, że tak zareagowałeś? Co 

Cię tak zdenerwowało? (dziecko mówi, że kolega miał 

ładniejszy rysunek i się chwalił/ wyśmiewał go/ zabrał 

mu zabawkę/ nie chciał czegoś dać/ zaczepił go/ źle 

spojrzał/ siedział na jego miejscu/ chciał go pokonać itd.) 

• Potwierdź emocje i potrzeby dziecka: Aha rozumiem, że 

się zezłościłeś z tego powodu. Poczułeś, że to przykre i 

niesprawiedliwe, że się śmieje/ nie chce się podzielić/ 

zaczyna konflikt/ zajmuje Twoje miejsce/ chce być lepszy 

od Ciebie. 

• Powiedz: Ja też się tak często czuję, gdy ktoś staje mi na 

drodze i mi w czymś przeszkadza/ czegoś nie chce dać/ 

atakuje mnie/ rywalizuje ze mną. Bardzo nie lubię czuć 

się gorszy/ przegrywać/ być pokonanym… Boję się takich 

sytuacji. Wstydzę się wtedy i po prostu czuję się źle. Ty 

też masz prawo tak czuć, rozumiem Twoje emocje. 
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4. CZŁOWIEK: co dziecku powiedzieć o granicach i 

naturalnych konsekwencjach takiego zachowania. Jak 

dziecku zobrazować “dobrą zmianę”, gdy uda mu się 

pokonać trudności. 

• Dalsza część rozmowy, ucząca empatii: A co „Stasio” 

wtedy czuł? Zastanówmy się wspólnie. Każdy człowiek 

coś czuje, nie tylko Ty. Emocje każdego człowieka są 

ważne, prawda? 

• I nauka o naturalnych konsekwencjach: W chwilach 

złości możemy zrobić komuś krzywdę- Staś płakał, bolało 

go to bardzo, zrobiłeś mu siniaka. Nie da się cofnąć 

czasu, by siniak z ręki Stasia znikł i by przeszedł mu żal do 

Ciebie. Potrafisz to zrobić? Niestety się nie da   

• Po tym wydarzeniu Stasio nie będzie chciał być Twoim 

kolegą, będzie Cię unikał, pamiętając, że zrobiłeś mu 

przykrość i siniaka. Przykro mi to mówić, ale możesz 

zostać bez kolegów, samotny i smutny. Dzieci mogą Cię 

unikać i wskazywać palcem „On jest łobuzem”. Tak 

daleko niestety idą konsekwencje krzywdzenia innych… 

• Zastanówmy się wspólnie jak możesz następnym razem 

zareagować, gdy tak się poczujesz. Reagować słowami, a 

nie pięścią. Reagować w taki sposób, by był dobry dla 

Ciebie i dla Stasia, by nikomu nie musiało być przykro i 

nikt nikogo nie krzywdził.  Jak możesz słowami wyrazić, 

to co czułeś i czego potrzebowałeś?  

• Dziecko szuka strategii zachowania na przyszłość 

(uwzględniającej i jego i Stasia uczucia i potrzeby!) 
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• Czy znajdziesz teraz chęć i odwagę, by podejść do Stasia i 

powiedzieć „przepraszam” oraz poprosić, byście 

następnym razem… 

• Jeśli dziecko nie będzie chciało, nie naciskaj… Możesz 

spytać Stasia/ rodziców czy wszystko ok i powiedzieć, że 

jest Ci przykro z powodu tego wydarzenia. Najlepiej 

wtedy wrócić z dzieckiem do domu, przerwać zabawę 

• Jeśli dziecko powie „przepraszam” i wróci do wspólnej, 

zgodnej zabawy – warto je pochwalić potem, w domu: 

Jesteś mistrzem negocjacji i godzenia się 😊 Byłem 

bardzo dumny/a jak widziałem, jak panujesz nad swoją 

złością i słowami a nie pięścią rozwiązujesz konflikty. 

Widziałem/am ile wysiłku wkładasz w to, by opanować 

swoje ręce by nie uderzyły kolegi. A nawet jak Ci zabierał 

zabawkę, to zareagowałeś słowami! Brawo. Widzę jak 

dużą masz w sobie siłę, siłę dobroci i mądrości 😊  
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DODATKOWE ĆWICZENIE W DOMU 

Gdy już będziecie w domu, emocje opadną, będzie 

spokojniejszy moment na rozmowę, zaproponuj dziecku, 

byście jeszcze raz wrócili do tej sytuacji. Weź 2 kartki papieru, 

kredki i poproś syna, by najpierw narysował sytuację, kiedy 

doszło do konfliktu (możesz zaproponować kolory „smutne” 

szary, czarny, czerwony…). Jak powstanie rysunek, spytaj 

jeszcze raz co syn czuł, co czuł kolega/koleżanka. Powiedz, że 

są to przykre uczucia, nikomu nie było miło i można „smutne 

buźki” narysować. Potem poproś, by stworzył drugi rysunek, 

na którym przedstawi sytuację „przyjacielską” (zaproponuj 

„wesołe” kolory, zielony, niebieski, żółty itd.). Mimo konfliktu, 

różnicy zdań i trudnych emocji, obydwoje mogą zareagować 

w sposób bardziej przyjacielski, coś innego zrobić i powiedzieć 

niż bijatyka i przepychanka. Pomóż dziecku znaleźć takie 

rozwiązanie. Jak obrazek powstanie, możesz dorysować 

„uśmiechnięte buźki” i wyrazić swoje zadowolenie z takiego 

rozwiązania. Powiedz, że trzeba być naprawdę silnym, by być 

dobrym… Prawdziwa siła, to siła przyjaźni. Walka jest tak 

naprawdę słaba, bo niszczy. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje! 
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Kim jesteśmy  

 

 

Justyna Rokicka  

Psycholog i certyfikowana psychoterapeutka, w zawodzie od ponad 15 lat. 

Prywatnie żona i matka trójki małych, pełnych energii dzieci. Zdobywała 

doświadczenie m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.  

Specjalizuje się w pracy z rodzinami. Integruje najnowszą wiedzę i własne 

doświadczenia, by “w pigułce” przekazywać najbardziej praktyczne i 

wartościowe porady dla rodziców, którzy szukają drogi do swoich dzieci. 

Wieczorami, na blogu, dzieli się z czytelnikami wszystkim tym, co uważa za 

najbardziej sensowne, praktyczne i wspierające. 

 

Kamil Nowak 

Mąż, ojciec trójki dzieci, z wykształcenia nauczyciel. Od czterech lat prowadzi 

bloga www.blogojciec.pl którego czyta każdego miesiąca kilkaset tysięcy ludzi. 

Podejmuje na nim głównie tematy dotyczące wychowania dzieci w szacunku do 

nich i do samego siebie. Wierzy, że tak jak dzieci uczą się wielu rzeczy od 

rodziców, tak rodzice mogą się nauczyć wielu rzeczy od dzieci. 
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