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"Chciał(a)bym, aby moje dziecko
stało się bardziej samodzielne i
rozstawało się ze mną bez lęku.
Jak mu w tym pomóc?" 
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Emocje Dziecka
Rozwijanie autonomii i samodzielności to ważne

zadanie rozwojowe. Jest to etap, w którym dziecko

mierzy się z trudnymi emocjami i uczy się je

adaptacyjnie  regulować.

Z jednej strony ważne jest, by zapewnić dziecku

bezpieczną i pomieszczającą przestrzeń do ich

przeżywania, a z drugiej strony - by nie tracić wiary w to,

że dziecko jest w stanie samodzielnie mierzyć się z

zadaniami rozwojowymi właściwymi dla wieku. Właśnie

to zaufanie w potencjał dziecka, połączony ze

stworzeniem mu bezpiecznych ram, pozwala na

stworzenie najbardziej optymalnych warunków do

radzenia sobie z lękiem separacyjnym.



NAZYWANIE EMOCJI DZIECKA

Lęk jest naturalną emocją, którą odczuwa

każdy człowiek. Jest on potrzebny, bowiem

dzięki niemu możemy ochronić się przed

zagrożeniem. Nie chodzi więc o to, by dziecko

w ogóle przestało się bać wszystkiego, ale żeby

lęk był adekwatny do sytuacji zagrożenia, a

także, by dziecko miało w sobie skuteczne

mechanizmy jego regulacji. Pomaga w tym:

Gdy małe dziecko wystraszy się nagłego

hałasu i przybiegnie z płaczem w objęcia

rodzica, to zamiast mówić „Nie płacz, nic się

przecież nie stało” lepiej jest powiedzieć

„Wystraszyłeś się tego hałasu?”. Dlaczego to

ważne, by nazwać emocje, a nie im

zaprzeczyć? Bo właśnie w ten sposób

„normalizujemy” emocje dziecka, czyli

sprawiamy, że dziecko nabiera przekonania,

że to, co poczuło jest czymś normalnym,

zrozumiałym i dzięki temu może powrócić do

równowagi („Wszystko jest ze mną w

porządku, po prostu się przestraszyłem”). Jeśli

natomiast rodzic zaprzeczy emocjom, wysyła

dziecku komunikat, że jego zachowanie jest

dziwne, nieadekwatne. Z perspektywy

dziecka nie dość więc, że czuje ono strach, to

jeszcze ma poczucie, że „coś jest z nim nie

tak”. Nie pomaga to w samouspokojeniu.

Dodatkowo uczy, by emocji nie okazywać, nie

czuć, co tylko wzmaga trudności z ich

regulacją.

Jednak w innych sytuacjach warto doceniać

inicjatywę dziecka. Zrobiło z plasteliny pieska,

który wygląda jak świnka – pozwólmy mu na

to. Doceńmy to, że spróbował (obrazy Picassa

też nie przypominają rzeczywistości ;) ). Nie

poprawiajmy na siłę, nie korygujmy, nie

pokazujmy, jak „powinno się” robić pieski. To

odbiera wewnętrzną motywację! Ponadto

wzbudza przekonanie, że to, w jaki sposób

radzi sobie z zadaniami, jest niewystarczające,

niedobre i bez pomocy rodzica nie jest w

stanie sobie poradzić. To również może

wzbudzać lęk separacyjny. Dziecko z jednej

strony może spodziewać się ze strony

dorosłych surowej oceny, z drugiej strony nie

wierzyć w to, że samodzielnie też da radę.

STOPNIOWANIE NIEZALEŻNOŚCI.

Stopniowo należy przygotowywać dziecko do

separacji od rodzica. Należy to robić metoda

małych kroków, dostosowując tempo do

możliwości dziecka. Na placu zabaw zabawę

można zacząć wspólnie, potem oddalić się na

parę kroków, usiąść na pobliskiej ławeczce, a z

czasem poczekać w domu, gdy dziecko

wyjdzie na plac zabaw z ciocią. Trzeba dawać

dziecku czas na oswojenie i zaakceptowanie

kolejnych etapów.

UNIKANIE PERFEKCJONIZMU.

Dziecko bardzo szybko odkrywa w sobie moc

sprawczą. Pomysły i inicjatywy dzieci bywają

dla rodziców niekiedy zaskakujące! Ważne

jest, by nie „temperować” tego wrodzonego

potencjału w sposób nadmiarowy.

Oczywiście, gdy dziecko zamierza

samodzielnie sprawdzać, czy da się wdrapać

na wysoki regał, należy skierować jego

inicjatywę na inny obszar (np. wdrapywanie

się na łóżko lub na drabinki na placu zabaw). 


