
Kochani,  

W nawiązaniu do mojego poprzedniego wpisu – niebieskiego 

wierszyka o smutku wysyłam link do piosenki o tym właśnie uczuciu, 

które zna każdy z nas.   

( Agata Świętoń  „Smutek” z płyty  „Emocje” dostępnej na kanale 

YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=eKERx_btfRQ 

Tak, tak , dzieci z mojego kółka emocji  znają świetnie tą piosenkę i  

czasem razem ją śpiewamy. 

Ta piosenka pokazuje , że smutek wcale nie jest taki zły, a nawet nas 

chroni. Pomaga nam zatrzymać się, pobyć samemu ze sobą , a nawet 

zbliżyć się do samego siebie. Gdyby nie było smutku, nasze życie 

pozbawione byłoby głębszej refleksji i byłoby uboższe o wiele treści 

emocjonalnych. Proszę porozmawiajcie z dziećmi o tym uczuciu, 

pokażcie im , że smutek przynosi czasami dobre owoce. Kiedy 

widzimy kogoś smutnego często chcemy mu pomóc, rodzi to w nas 

ludzkie odruchy pełne dobrych emocji tj. radość  niesienia pomocy, 

dobroć wobec innych, współczucie, empatię, wdzięczność wobec tych 

, którzy nam pomogli.  Smutek jest odpowiedzią na sytuację , która 

nam nie odpowiada, jest wycofaniem się z działania. Smutek, jak 

każde uczucie, jest częścią nas samych dlatego nie należy go negować 

ani odrzucać. 

 

Dlaczego rozmawiamy z dzieckiem o smutku? 

-rozmowa o uczuciach jest narzędziem terapii, nie pogłębia smutku, 

wręcz przeciwnie, pomaga wydobyć go z środka po to, by go 

pożegnać („ przepracować”). 

https://www.youtube.com/watch?v=eKERx_btfRQ


-rozmowa o uczuciach buduje więź z dzieckiem i uczy go by w 

przyszłości zwracać się do rodziców z problemami a nie np. uciekać w 

uzależnienia 

- rozmowa uczy świadomości swoich uczuć (to bardzo ważna 

kompetencja psychologiczna na przyszłość ) 

- rozmowa o uczuciach uczy dziecko, że emocje są ważne i nie są 

czymś, czego należy się wstydzić. Każdy czuje emocje, trudne 

uczucia są uniwersalne, „nie chowamy ich pod dywan”. 

-prawo do własnych uczuć buduje w dziecku poczucie własnej 

wartości 

- szanujemy wolę dziecka- to czy dziecko chce czy nie chce 

rozmawiać o uczuciach w danej chwili, możemy delikatnie zachęcać. 

Dziecko ma prawo zarówno do jednej jak i drugiej sytuacji. Nie 

zmuszamy dziecka, szanujemy jego granice po to by w przyszłości nie 

pozwalało innym osobom tych granic przekraczać (granice każdy ma 

własne, każdy sam je wyznacza). Dziecko uczy się prawa do odmowy. 

Pamiętajmy , prawidłowo rozumiane uczucia są drogowskazem! 

” Mój smuteczku, chodź Cię przytulę” – oto temat pracy plastycznej 

dla dzieci. 

I na koniec aby Was trochę rozbawić , żart rysunkowy: 



 

 

Zamiatanie smutku pod dywan  

 

Opracowała : A.Kowalska 


