
ZŁOŚĆ I AGRESJA W WIEKU PRZEDSZKONYM 

 

 

Agresja często, lecz nie zawsze, jest sposobem wyrażania złości. Jest to każde zamierzone 

działanie – w formie fizycznej lub słownej – mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś 

szkody, straty, bólu. 

Gniew i złość - oba te słowa coraz częściej są stosowane zamiennie dla określenia uczucia, 

które pojawia się, gdy występują nieprzewidziane przeszkody ograniczające możliwość 

działania lub gdy w otoczeniu pojawia się coś, co uderza w poczucie własnej wartości albo 

zagraża ważnym dla nas osobom, obiektom lub wartościom. Uczucia te bardzo często 

przekształcają się w agresję. 

Gniew (złość), podobnie jak wszystkie inne emocje, pełni istotną rolę w życiu człowieka. 

Pojawienie się złości informuje o tym, że w otoczeniu dzieje się coś, co blokuje jego dążenia, 

utrudnia działanie i przeszkadza w realizacji planów, potrzeb i celów. Zaistnienie takiej 

sytuacji wywołuje w człowieku nagłą reakcję kompensacyjną w postaci gwałtownej potrzeby 

zniszczenia lub uszkodzenia tego czegoś lub kogoś, co spowodowało jego ograniczenie lub 

poniżenie. 

Złość jest silnym uczuciem, które może przysporzyć wiele problemów. Ma złą opinię, 

ponieważ traktowa jest jako emocja negatywna, niepożądana i zagrażająca. Uważana jest także 

za emocję "nie-elegancką", gdyż w przekonaniu wielu osób kontrolowanie swoich emocji, a 

przede wszystkim złości, świadczy o kulturze człowieka. 

Czym może być agresja: 

- reakcją na frustrację; 

- gdy dziecko nie jest w stanie zaspokoić ważnych dla siebie potrzeb; 

- wyrazem gniewu i obroną swojej własności (mój kolega, moja mama, mój samochód); 

- konsekwencją wczesnodziecięcych przeżyć, np. bicia, ostrego karania, a także błędów 

wychowawczych dorosłych, np. nagradzanie za agresję, bo trzeba walczyć o swoje itp.; 

- reakcją wyuczoną – dziecko uczy się agresji poprzez naśladowanie innych, ważnych dla niego 

osób; 

- reakcją obronną na zagrożenie (obok ucieczki). Zagrożenie może być fizyczne, np. hałas, 

gorąco, tłok, inna agresja; lub psychologiczne: wyśmianie, upokorzenie, poczucie 

niesprawiedliwości; 



- agresja dla samej agresji, celem jest zadanie bólu lub cierpienia sobie lub innym, wyrządzenie 

szkody; 

- agresja „na niby”- zaspokojenie potrzeby zabawy, ustalenie ról do odegrania, np. różne walki, 

polowania, pojedynki. W tego typu zabawie dzieci widzą swoje niszczycielskie możliwości, 

uświadamiają sobie swoje uczucia, przeżywają je w bezpiecznej formie, nikogo nie ranią, a 

tylko próbują swoich sił. 

Jeśli agresja jest wynikiem frustracji, oznacza to, że dziecko w toku działania zmierzającego 

do zaspokojenia swoich potrzeb napotkało na trudne do pokonania przeszkody. Stan ten 

wywołać może gniew, który zostaje skierowany na określone osoby lub rzeczy, przybierając 

postać ataku fizycznego lub werbalnego (agresja). 

 

FRUSTRACJA → GNIEW → AGRESJA 

 

 

Uczucie gniewu i złości różni się także okresem trwania; gniew może trwać dłużej, złość 

natomiast uważana jest za uczucie bardziej reaktywne, powstające bezpośrednio w 

odpowiedzi na przeszkodę i mające stosunkowo krótki czas istnienia. 

Złość ujawnia się w trzech podstawowych formach: 

- jako złość utajona, której przeżywanie nie jest świadome, 

- jako złość chroniczna, która pojawia się łatwo i płonie żywym płomieniem, 

- jako złość normalna, która jest udziałem większości ludzi. 
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