
już, że chce, ale nie za wsze wie

cze go. Al bo wie, cze go chce, ale

nie umie te go prze ka zać. Dziec -

ko chce czę sto kil ku sprzecz nych

rze czy naraz: spać i ba wić się,

przy tu lić się i ude rzyć ma mę,

zro bić coś sa mo dziel nie i w to -

wa rzy stwie. Dwu la tek chce być

nie za leż ny, a jed no cześ nie na

każ dym kro ku do świad cza te go,

jak bar dzo jest za leż ny i jak po -

trze bu je po mo cy do ro słych. I to

go zło ści. Nie je den ro dzic do -

świad czył te go, jak je go dziec ko

rą czka mi się przy tu la, a no ga mi

ko pie i jak on sam, przy gar nia jąc

je, jed no cześ nie za ci ska zę by. 

Czas pró by

Rodzice muszą teraz nauczyć

się trudnej sztuki stawiania

granic. A dziec ko – res pek to wa -

nia ich. W dodatku dziec ko uczy

się te raz, że nie kie dy war to o coś

za wal czyć, je śli bar dzo mu na

tym za le ży. Zdo by wa bar dzo

waż ną umie jęt ność mó wie nia

„nie”. Uczy się tak że, że cza sem
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WYCHOWANIE wybuchy złości

Mówi się, że rozwój przebiega falami. 

Bunt dwulatka to pierwszy sztorm. Jego gwałtowność

bardzo nas porusza, czasem tak bardzo, że gubimy kurs. 

Nie wiemy, czy mamy dziecku ulegać, czy uzbroić się 

w żelazną konsekwencję.

absolutny

war to się po wstrzy mać od wy ra -

ża nia zło ści oraz że złość mi ja.

Kie dy 
do psy cho lo ga?
Gdy czu je my, że sy tu a cja nas

prze ra sta. Gdy bo i my się wyjść

z dziec kiem. Gdy czu je my, że tra -

ci my wła dzę w do mu i kon tro lę

nad so bą. Wresz cie, gdy ja ko ro -

dzi ce nie mo że my się do ga dać,

jak re a go wać na te wy bu chy.

W czym po mo że rodzicom?
l Wytłumaczy, co w za cho wa -

niu dziec ka jest na tu ral ne, wy ni -

ka z jego tem pe ra men tu.
l Po mo że przer wać „ro dzin ny

ta niec” wo kół roz złosz czo ne go

dziecka i wpro wa dzić no we spo -

so by poro zu mie nia i reagowania

w trud nej sy tu a cji. 
l Po dpowie, jak współ pra -

cować ze sobą tak, by jak

najlepiej zgrać swo je dzia ła nia

wy cho waw cze. 
l poradzi, jak wspie rać się wza -

jem nie w trud nych sy tu a cjach

związanych z dzieckiem. l

l Uznać, że dziec ko sta je się sa mo dziel ne, 

chce samo de cy do wać.

l Przy jąć za na tu ral ne, że złość się w ży ciu 

po ja wia. To nor mal ne i po trzeb ne, że czło wiek

(dwu la tek rów nież) się zło ści.

l Poz wa lać na po zna wa nie świa ta, dać czas 

na zabawę, dba jąc o bez pie czeń stwo. Dzie ci

wpa da ją często w złość, gdy  prze ry wa się im

na gle za ba wę. 

l Pla no wać z pewnym mar gi ne sem cza so wym

wyj ścia na plac za baw, nie ury wać na gle 

wie czor nych roz ry wek. 

l Nie za bra niać dzie ciom cze goś tyl ko 

„dla za sa dy” – zapewne nic złego się nie sta nie,

je śli dziec ko po u kła da po swo je mu pu deł ka

w ku chen nej szaf ce al bo tym razem ule pi 

bał wan ka z bło ta i ka mie ni.

l Za cho wać sta ły rytm dnia – po ry po sił ków,

drzem ki, spa ce ru, ką pie li, pój ścia spać. Czę sto

dzie ci złosz czą się, gdy są głod ne, zmę czo ne,

prze grza ne lub ma ją zbyt wie le wra żeń 

w jed nym dniu. Sta ły rytm w cią gu dnia 

poz wa la dwu lat ko wi czuć się bez piecz nie, 

prze wi dzieć, co bę dzie się dzia ło, i za ak cep to -

wać de cy zje do ro słych.

l Gdy po ja wia się wy buch zło ści – wziąć najpierw

samemu trzy głę bo kie od de chy. Po cze kać, 

za pew nić bez piecz ne wa run ki. Na zwać, 

co się dzie je: „Wi dzę, że się bar dzo roz zło ści łeś,

głoś no pła czesz, ude rzasz rę ką o chod nik”, 

po wie dzieć, co za mie rza my zro bić: „To nie bez -

piecz ne, prze nio sę cię na tra wę” lub „Pła czesz

już dłu go, te raz wez mę cię na rę ce i wło żę 

do wóz ka”, i zro bić to. 

l Sprawdzać co ja kiś czas, czy dziec ku prze szło:

„Już się uspo ko i łeś?”. 

l Moż na pod su wać in ne spo so by roz ła do wa nia

na pię cia – dla jed nych dzie ci bę dzie to po bie ga -

nie, a dla in nych przy tu le nie plu sza ka. 

W ta kich emo cjo nu ją cych chwi lach war to 

pa mię tać, że dzie ci cza sa mi od gry wa ją dla nas

„przed sta wie nie” – im bar dziej dra ma tycz nie

ro dzi ce re a gu ją, tym bar dziej dra ma tycz nie

dziec ko „gra”. Spo so bem mo że być usu nię cie

dziec ka ze „sce ny” lub sie bie z wi dow ni 

i ogra ni cze nie ilo ści wi dzów – wy pro wa dze nie

dziec ka z po ko ju, odej ście na bok, za sło nię cie

wi do ku na in ne oso by. To ogra ni czy bodź ce

i umoż li wi uspo ko je nie się. 

Co można zrobić? 

Każ de z ro dzi ców chciało by, że -

by je go dziec ko sta ło się wresz -

cie sa mo dziel ne. Jed nak pro ces,

któ ry do te go sta nu pro wa dzi,

jest bar dzo trud ny. W dru gim ro -

ku ży cia dziec ko za czy na ro zu -

mieć, że ma wpływ na oto cze nie.

Za czę ło cho dzić, czę sto włas ny -

mi drogami, wie, do cze go słu ży

łyż ka i że je śli głoś no za pła cze, 

to mo że dostać chrupkę... 

Nie wszystko można

Ma ły Wład ca w pew nym mo -

men cie prze ko nu je się jed nak,

że je go wła dza ma gra ni ce. Wy -

znacza ją je ma ma i ta ta. I są jesz -

cze gra ni ce włas nej nie moż no -

ści. Jed ne i dru gie złosz czą. 

Nie wol no: wy bie gać na uli cę,

szar pać psa za ogon, bić ko le gi

ło pat ką, wspi nać się na re gał. 

Nie uda się: trzy mać wszyst kich

za ba wek na raz, do go nić ba lon,

któ ry uciekł na wie trze, wlać

z po wro tem do ku be czka roz la -

ne na pod ło gę mle ko. 

Nie moż na: się gnąć po cze ko -

lad kę ze skle po wej pół ki, bę dąc

przy pię tym w wóz ku. Skle ić po -

tłu czo nej bom bki. Każ da z tych

sy tu a cji to dla Wład cy Ab so lut -

ne go dramat.

Skąd ta złość?

Układ ner wo wy dwu lat ka jest

jesz cze nie doj rza ły. Dziec ko wie

Władca
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Wszystko szło zgodnie 

z planem: najpierw

huśtawka, potem

zjeżdżalnia, picie 

w kubeczku z kaczuszką 

i  chrupki – po jednej 

do rączki. Uff, niczego 

nie pomyliłam. O nie!

Jedna chrupka spadła na

ziemię! Zaraz się zacznie! 

UUUUAAAAAAAAA!!!!!

JA CHCĘ MOJĄ

CHRUPKĘ!!! Dostaniesz

drugą, taką samą!

Nieeeeeeeeeee! CHCĘ

MOJĄ CHRUPKĘ! 

O Boże, znowu wszyscy

na mnie patrzą! Dać mu

to paskudztwo obtoczone

w piachu i mieć 

na chwilę spokój, czy nie

dać się sterroryzować?

UUUUAAAAAAAAA!!JA CHCĘ MOJĄCHRUPKĘ!!! 
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