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Emocje Malucha
 

Jak wspierać rozwój emocjonalny
Dwulatków

 



Cześć! 

Bardzo się cieszę, że sięgasz po mój e-book. Stworzyłam go, by pomóc Rodzicom i

osobom pracującym z Maluchami zrozumieć dziecięce emocje. Okres dwóch lat to

wyjątkowy czas w życiu Dziecka i osób wokół niego. Czas przeplatany wzruszającymi

momentami i chwilami wyczerpania oraz frustracji. 

 

Jak sobie radzić ze złością Dwulatka? Jak rozmawiać z Maluchem o emocjach? Jak

radzić sobie z własnymi emocjami? Tutaj znajdziesz odpowiedzi na te pytania. 

Na końcu znajdziesz materiały do druku, które możesz wykorzystać do pracy

indywidualnej i zabawy z Dzieckiem. 

 

Będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się swoimi wrażeniami. Możesz zostawić mi

komentarz lub napisać wiadomość. Taka informacja od Was to dla mnie możliwość

rozwoju, ulepszania swojej pracy i poznania Waszej perspektywy i potrzeb.

 

Życzę Ci dużo spokoju, sił i satysfakcji w relacji z Dziećmi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilka słów na początek

Mam na imię Małgosia. Jestem psychologiem, trenerem i

Mamą Dwulatka. Na co dzień pomagam zrozumieć

dziecięcy świat. Prowadzę warsztaty, spotkania

indywidualne. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się

na blogu: www.malgorzataowczarek.pl



Emocje to bardzo ważny składnik naszego życia, o którym często w codziennej

gonitwie zapominamy. 

 

Umiejętność nazywania własnych uczuć zwiększa poczucie własnej wartości,

samoświadomości, ułatwia regulowanie napięć (wiem, jak się czuję i mam większą

kontrolę nad emocjami), a także zwiększa szansę na zrozumienie przez otoczenie. To

doskonały grunt do poznawania świata, różnic między ludźmi, sytuacji, a także swoich

potrzeb.

 

Nie ma dobrych i złych emocji, pozytywnych i negatywnych, Każda emocja jest nam

potrzebna i o czymś nas informuje. Strach komunikuje nam, że czegoś nam brakuje

do poczucia bezpieczeństwa. Złość sygnalizuje, że nasze granie mogą być naruszane.

Smutek z kolei jest nam potrzebny, byśmy mogli odczuć stratę, zwątpienie,

rozczarowanie. Wstyd komunikuje, że nie czujemy się pewni w danej sytuacji. 

Akceptowanie wszystkich emocji przez dorosłych i dzieci jest dobrą podstawą do

akceptowania trudnych zachowań i sytuacji, z którymi mierzymy się na co dzień. 

 

 

Kilka słów o emocjach

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie

umie – naucz. Jeśli nie wie –

wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak



Ach ten Dwulatek! 
Wiek dwóch lat, to czas kiedy w Dziecku zaczyna się rozwijać poczucie

tożsamości i odrębności. Maluch zaczyna czuć, że jest niezależną osobą i

próbuje odnaleźć się w otaczającym świecie. To właśnie dlatego w jego

słowniku zaczynają królować takie pojęcia jak "ja" , "moje" i "nie". 

 

W tym wieku proces pobudzenia występuje dłużej i szybciej się uaktywnia, niż

proces hamowania. Maluchy potrzebują dużo czasu, by dojść do równowagi po

trudnych dla nich sytuacjach. Ta wrażliwość na pobudzenia daje o sobie znać w

działaniach Dwulatka. Malec nie potrafi zrozumieć niektórych sytuacji, które

wokół niego się dzieją, natomiast na nie reaguje. 

 

Dlatego tak ważne jest, by Dziecko na co dzień mogło doświadczać sytuacji

bezpiecznych emocjonalnie, gdzie jest zauważane, akceptowane i kochane,

nawet gdy jego zachowania bywają trudne lub kłopotliwe dla nas - Dorosłych. 

 

Dwuletnie dziecko nie potrafi planować, a także wyciągać konsekwencji z

zaistniałych zdarzeń. Do tego potrzebna jest umiejętność rozumienia pojęcia

czasu, i świadoma pamięć, które pojawiają się około 4 roku życia. Dlatego też

Dorośli są Maluchom tak bardzo potrzebni. Ich zadaniem jest nadanie ram i

przewidywalności z chaotycznym świecie Malucha, który dopiero go odkrywa. 

 

 



Okres od około 2 lat do około 3 roku życia to etap dużych zmian w świecie

Dziecka - chodzi, mówi i może samo podejmować aktywności. Naturalnie w

tym okrasie pojawia się potrzeba sprawdzania siebie i swoich granic w

relacjach z innymi, w tym dorosłymi. W tym okresie maluch potrzebuje

przestrzeni do działania, sprawdzania się, z poczuciem bezpieczeństwa i

wsparcia ze strony dorosłych. W psychologii rozwojowej mówi się o kryzysach,

które są normalnym zjawiskiem adaptacyjnym i prowadzą do zmiany i rozwoju.

Okres ten zamiast buntu nazywam kryzysem, którego efektem jest wiara we

własne siły, działania i odwaga do podejmowania prób, a także poznanie zasad

i reguł społecznych.

 

 



Jak wpierać dziecko?  

 

Podejmując pewne działania na tym etapie rozwojowym, wspieramy dziecko, a

równocześnie mamy poczucie kontroli nad sytuacją i łatwiej jest nam

przetrwać dziecięce „nie”, które chwilami może być męczące..

 

Dajcie wybór – dzieci chcą decydować o sprawach codziennych, które są dla

nich ważne. Czują się wtedy duże, jak rodzice i mają poczucie mocy. Warto

dawać im możliwość wyboru, w sposób przez Was akceptowany. Jak?

Zaproponujcie realny wybór, np. „Którą bluzkę wybierasz X czy Y?” Taki

ograniczony z Waszej perspektywy wybór daje Maluchom poczucie

współdecydowania, a Wy macie poczucie kontrolowania sytuacji.

 

Zaangażowanie w obowiązki domowe — dzieci lubią uczestniczyć w

obowiązkach domowych i codziennych sprawach. Dwulatek spokojnie może

rozkładać sztućce lub talerze na stole do wspólnego posiłku, lub pomóc w

rozpakowywaniu zmywarki. Może dana czynność potrwa trochę dłużej, niż

wykonałby ją dorosły, ale Dziecko dzięki takim zadaniom będzie czuło się

ważnym uczestnikiem codziennych wydarzeń. 

 

Towarzyszenie — doceniajcie zaangażowanie Waszych pociech i ich trud

włożony w próby wykonania pewnych czynności i działań. Towarzyszcie im w

sukcesach i porażkach, by czuły, że akceptujecie je i wspieracie w każdej

sytuacji, niezależnie od jej efektu. 

 

Zasady – ustalcie wspólnie jasne zasady, które obowiązują w domu i które są dla

Was naprawdę ważne. Przypominajcie o nich Dziecku, gdy wymaga tego

sytuacja. .



Dwulatek się złości

  

Maluchy   mają trudność w rozumieniu swoich emocji i samoregulacji. Potrzebują do

tego pomocy dorosłego, który będzie przy nich, pomieści ich emocje i pomoże się z

nimi uporać. 

 

Dwulatki bardzo dużo rozumieją, kontakt z nimi jest już często przepełniony

rozmowami i samodzielnymi działaniami. Ta samodzielność jest również częstym

źródłem frustracji. Maluchy rozumieją bardzo wiele, chcą działać, natomiast spotykają

się z ograniczeniami. Pewnymi obowiązującymi zasadami lub fizyczną niemożnością

poradzenia sobie z jakąś czynnością. Chcą, a nie mogą. I to właśnie poprzez płacz i

krzyk, komunikują światu swoje niezaspokojone potrzeby. 

 

Potrzebuję Cię i nie chcę równocześnie 

 

Mama i Tata, jako najbliższe Dziecku osoby na świecie, często doświadczają

zwiększonych ataków złości. Dziecko, będąc poza domem, wśród mniej znanych sobie

osób, może nie pokazywać tej palety zachowań, jaką prezentuje w domu z

najbliższymi. Dlaczego tak się dzieje?

 

Maluch potrzebuje Rodzica, a równocześnie go odtrąca (np. wyrzuca z pokoju, bije), bo

to Rodzic jest źródłem wielu jego ograniczeń. Dziecko czuje zależność, z którą próbuje

walczyć, równocześnie jej potrzebując. Czuje się zagubione, chce i nie chce

równocześnie. Ten stan czasami prowadzi do atakowania Mamy lub Taty. Dziecko nie

robi tego świadomie i w sposób zamierzony. Mając bezpieczną relację z Rodzicami,

może pozwolić sobie na sprawdzanie granic, przeżywanie kryzysów, bo wie, że jest

akceptowane i opiekun przy nim będzie.



Emocje Rodzica

  

W pracy pokłóciłeś się z szefem, a po powrocie do domu zachowanie Twojego dziecka

jest trudniejsze niż zazwyczaj? Czy to przypadek? A może wszyscy się ze sobą

„zmówili”, by było Ci ciężko? Nic bardziej mylnego! Te dwa obszary – zawodowy i

domowy, są ze sobą ściśle związane. Nasze emocje, sposób zachowania i reakcja na

stres, przeplatają się ze sobą i trudno je oddzielić. 

 

Wyobraźmy sobie taką sytuację: Rano miałaś trudną wymianę zdań z

mężem/partnerem. Rozstaliście się na cały dzień w niezgodzie. Czujesz, jak ta poranna

sytuacja popsuła Ci humor, w pamięci masz słowa partnera. Twoje Dziecko szykuje się

do przedszkola jak zawsze, samodzielnie próbując założyć buty. Chcesz już wyjść z

domu i zirytowana pospieszasz Dziecko. Ono dalej próbuje sobie samo poradzić z

butami. Nagle kończy Ci się cierpliwość.  Podchodzisz do Dziecka i zakładasz mu buty.

Ono zaczyna płakać i kłaść się na ziemi, bo chciało samo to zrobić. 

 

Jak ta sytuacja wygląda pod spodem? Co się w Tobie dzieje w trakcie tego zdarzenia? 

 

Zniecierpliwienie i irytacja, którą okazałaś względem Dziecka, w rzeczywistości wiązała

się z poranną kłótnią z partnerem. Dla większości z nas kłótnie, nieporozumienia są

sytuacjami stresowymi wywołującymi napięcie. Każdy z nas reaguje na nie inaczej.

Czasem nie umiemy wyrazić od razu, wprost naszych emocji, trzymamy je w sobie i

próbujemy z nimi żyć. Tymczasem one dokładają nam ciężaru, który czasem trudno

udźwignąć i wyrzucamy  to napięcie nieadekwatnie do sytuacji.



  

Wydarzenie z Dzieckiem i jego chęć samodzielnego założenia buta, być może nie różni

się od innych poranków. Nasz pojemnik z cierpliwością jest już jednak przepełniony, a

towarzyszące nam napięcie, utrudnia nam oddzielenie od siebie dwóch różnych

sytuacji – stąd reakcja.

 

Jakbym miała przedstawić za pomocą metafory, to trudne sytuacje z dnia

codziennego zbieramy do naszego plecaka, niczym kamienie. 

 

Jedne są mniejsze, inne większe. W którymś momencie plecak jest przepełniony lub
nie mamy siły go nieść. I wtedy nawet drobny kamyczek może spowodować, że
wybuchniemy złością, poczujemy frustrację, niesprawiedliwość lub smutek i
zmęczenie.

 

Piszę to, ponieważ chciałabym Wam pokazać jak możecie przyglądać się swoim
emocjom i reakcjom, by lepiej rozumieć siebie i nauczyć się opróżniać plecak na
bieżąco. 

 

Na końcu e-booka znajdziecie kartę pracy i po trudnej sytuacji lub reakcji w relacji z
Dzieckiem, z której nie jesteście dumni, zapisywać i obserwować swoje emocje.



  

TAK NIE
Towarzysz Dziecku w przeżywaniu emocji;

Bądź obok Dziecka;

Nazywaj emocje swoje i Malucha;

Akceptuj emocje i Dziecko;

Informuj, że zachowanie Dziecka Ci nie

odpowiada;

Wyjdź na chwilę z pomieszczenia, jeżeli

sytuacja Cię przerasta;

Rozmawiaj o swoich emocjach, bądź

wzorem. 

 

Nie karz Dziecka za przeżywanie trudnych

emocji;

Nie krzycz na Dziecko;

Nie mów "Jesteś niegrzeczny", "Jesteś

brzydki/brzydka jak się złościsz";

Nie zabraniaj przeżywania złości,

zazdrości i smutku;

Nie zostawiaj dziecka samego z emocjami,

ignorując Je;

Nie obrażaj się na Malucha za okazywaną

przez niego złość.

 

 



Książki o emocjach dla Maluchów

"Kolorowy Potwór"

"Gucio się złości"

"Gucio się smuci."

"Cynamon i Trusia. Wierszyki o złości i radości."

"Uczucia" Walden Libby

"Self-Reg. Opowieści dla Dzieci o tym jak działać, gdy emocje biorą górę."

"A królik słuchał."

 



Zabawy na emocje
Teatrzyk emocji - Możemy wykorzystać laleczki, ludziki DUPLO, pluszaki lub pacynki do

rozmów na temat emocji i sytuacji, które je wywołały. Jeden z bohaterów mógł się

przestraszyć/zezłościć/cieszyć z jakiegoś powodu. To od naszej wyobraźni będzie

zależało, jaką historię przedstawimy Maluchom. Taka zabawa to doskonała aktywność,

do rozwijania wyobraźni, budowania relacji i rozmowy o codziennych sytuacjach.

 

Rysunek emocji - Kartka, kilka kredek i możecie wspólnie stworzyć obraz emocji: złości,

smutku, radości, strachu etc.Pamiętajcie, tutaj nie liczy się talent plastyczny, ani Wasz,

ani Dziecka. Bardziej chodzi o wyrażenie emocji, nazwanie ich, wspólną rozmowę i

towarzyszenie Maluchowi, gdy za pomocą rysunku pokazuje swoją perspektywę

otaczającego świata.

 

Misiowe miny - Zabawa, którą możecie zrobić samemu w domu i będzie do

wielokrotnego użytku. Przyczepianie misiowi min i rozmawianie o jego samopoczuciu.

Narysowałam misia, kilka wersji oczu i buzi, następnie zalaminowałam i przykleiłam

klejem termo-topliwym rzepy. Jeżeli Wasz Maluch ma ulubione zwierzątko, możecie

narysować swojego bohatera tej zabawy. Na końcu zjadziecie szablon misia do druku. 

 

Zdjęcia emocji - Wspólne oglądanie zdjęć, to doskonała okazja do rozmowy o emocjach,

a także naśladowania min pokazanych na nich. Możecie wykorzystać zdjęcia rodzinne,

lub gotowe fotografie. Na końcu zjadziecie fotograficzną listę emocji dla Dzieci, Możecie

wydrukować zdjęcia w dwóch kopiach i zrobić memory. 

 



Materiały do druku















Możesz napisać do mnie, jeżeli masz pytania, chcesz umówić się na 

konsultację on-line lub nawiązać współpracę:

 

kontakt@malgorzataowczarek.pl

 

Grafiki umieszczone w publikacji pochodzą z pexels.com


