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Małymi krokami 
dochodzi się do wielkich 

celów 
  
  

Spędzaj z dzieckiem czas każdego dnia. 

Wyznaczcie czas w ciągu dnia, który domownicy 
będą spędzali wspólnie, nie zajmując się innymi 
sprawami. Doda to sił zarówno rodzicom, jak 
i dzieciom. Od ilości wspólnego czasu ważniejsze  
są uwaga i radość, jakie daje on wszystkim 
członkom rodziny. Dziecko powinno odbierać jasny 



przekaz: ,,Teraz jestem tu dla ciebie i poświęcam 
Ci całą uwagę’’. 
  

Myśl pozytywnie 

Dzień po dniu kieruj swoją uwagę w większym 
stopniu na dobre niż na złe strony życia. Z kogoś, 
kto widzi szklankę do połowy pustą, zmień się      
w osobę, która widzi ją w połowie pełną. 

  

Chwal swoje dziecko 

Czy Twoje dziecko wie, kiedy podoba Ci się jego 
zachowanie? A może bez przerwy je krytykujesz 
i  zrzędzisz? Zwracaj uwagę na te zachowania 
dziecka, które sprawiają Ci przyjemność i stanowią 
dla Ciebie miłe zaskoczenie. Poświęcaj mu wtedy 
dużo uwagi. Dla dziecka nie ma nic lepszego niż 
poczucie, że jest akceptowane. Zwiększaj Wasze 
szanse na odniesienie sukcesu – ilekroć małe 
dziecko zdoła przezwyciężyć przemożną chęć, aby 
zrobić coś niewłaściwego, a starsze dowiedzie, że 
zastanowiło się nad swoimi postępowaniem, 
zasługuje na wsparcie i pochwałę. Nie szczędź mu 
ich! 
  
 
 
 



Rozmawiaj z dzieckiem 

Często sądzimy, że nasze dziecko doskonale wie, 
czego od niego chcemy. To nieprawda. Zadbaj o    
to, żeby rzeczywiście rozumiało Twoje prośby i 
polecenia. 

Przede wszystkim: 

- Nie krzycz do dziecka z innego pokoju, przyjdź 
do niego. 

- Patrz na nie, kiedy mówisz mu, czego od niego 
oczekujesz. 

- Dotknij jego ramienia. 

- Znajdź właściwe słowa – komunikat powinien być 
krótki, jasny i prosty, żeby dziecko mogło go 
zrozumieć. 

- Daj mu trochę czasu na dokończenie zabawy. 

- Pytaj dziecko o jego zdanie w sprawach, które 
go dotyczą. 

Traktuj opinie dziecka poważnie; przecież 
stanowicie drużynę. W ten sposób możecie 
wymyślić dużo lepsze rozwiązania niż te, na które 
wpadłbyś sam. 

Bądź wyrozumiały 

Możesz z humorem i taktem przemykać oczy na 
niewielkie ,,wykroczenia’’. Jeśli dziecku wymsknie 
się ,,brzydkiego’’ słowo, zignoruj to. Jeżeli 
marudzi przy jedzeniu, okaż mu trochę 



zrozumienia. Jeśli stłucze filiżankę, przyjmij             
to spokojnie. To może się zdarzyć każdemu. 

  

Reaguj szybko i pozytywnie 

Jeśli zachowanie dziecka Cię drażni, słowa: ,,Zrób 
tak’’ zawsze brzmią lepiej niż ,,Nie rób tak’’ 
(,,Odsuń się ma chwilę’’ jest zawsze lepsze niż: 
,,Nie zasłaniaj mi’’). Umacniaj wiarę dziecka w      
siebie, zamiast je tłamsić lub upokarzać. Okaż mu 
zaufanie. Dodawaj mu otuchy. Kategoryczne ,,nie i 
koniec’’ zachowaj na najważniejsze sytuacje. 

  

Rozwiązuj konflikty 

Nie trać z dzieckiem kontaktu. Nie kłóć się z nim. 
Możesz dowolnie pokierować jego zachowaniem za 
pomocą wsparcia, zachęty, jasnych reguł 
i konsekwencji. To trochę tak, jakbyś próbował 
ostrożnie przeprowadzić samochód przez oblodzony 
fragment drogi. 

  

Znajdź czas dla siebie 

W spokojnym momencie zastanów się: ,,Co jest dla 
mnie najważniejsze na tym etapie życia? Do jakich 
celów dążę, wychowując dzieci? Co mogę zrobić, 
żeby je osiągnąć? Jak mogę zaangażować w ten 
proces swoje dziecko?’’ 
  



Nawet najbardziej kochający i troskliwi rodzice 
popełniają błędy. Dla dzieci najbardziej liczą się 

nie nasze błędy, ale to, jak na nie reagujemy – czy 
umiemy przeprosić, czy okazujemy wolę 

porozumienia i czy jesteśmy gotowi się zmieniać. 
To daje naszym dzieciom siłę i odwagę. 
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Rodzice jako przykład 

  

  

  



Rodzice, jak i inni dorośli, z którymi dziecko się 
styka dorastając, stają się dla niego wzorami. 
Rodzice zawsze są przykładem dla swych potomków 
– przez swoje działania ukazują bardziej niż przez 
słowa, jakim rzeczom przypisują wartość i w co 
wierzą. Rodzice nauczają swojej hierarchii wartości 
przez to, że wyznają ją życiem. Jeśli chcą, by ich 
dzieci ceniły uczciwość, rodzice muszą tę uczciwość 
codziennie ujawniać. Jeśli chcą, by ich dzieci 
ceniły wielkoduszność, muszą postępować 
wielkodusznie. Jeśli chcą, by dzieci przyswoiły 
sobie wartości chrześcijańskie, muszą sami żyć jak 
chrześcijanie. To jest najlepsza i bodajże jedyna 
droga wpajania dzieciom wartości, wyznawanych 
przez rodziców. 

,,Kieruj się tym, co mówię, a nie tym, jak 
postępuję’’ – to nie jest skuteczna zasada przy 
wprowadzaniu dzieci w świat wartości rodziców. 
,,Kieruj się tym, co czynię’’ – to może z dużym 
prawdopodobieństwem wpłynąć na dziecko, zmienić 
je. 

Rodzie, którzy chcą, by ich dziecko było uczciwe, 
zniszczą swoje dobre zamiary, gdy przy otrzymaniu 
jakiegoś niepożądanego zaproszenia będą w 
obecności dziecka kłamać do słuchawki 
telefonicznej: ,,Ach, bardzo chętnie 
pojechalibyśmy, ale sami oczekujemy odwiedzin              



z  daleka’’. Albo gdy ojciec w czasie obiadu 
opowiada, jak sprytnie zredagował swoje 
oświadczenie podatkowe. Albo gdy matka uprzedza 
swoją nastoletnią córkę: ,,Nie powiemy ojcu, ile 
kosztowała ta nowa lampa’’. A także, gdy rodzice 
mówią dzieciom niecałą prawdę w związku z  życiem 
społecznym, religią. Rodzice, którzy chcą, by 
dzieci uznawały wartość niedostosowania przemocy 
w życiu społecznym, wydadzą się fałszywi, gdy 
stosują kary fizyczne dla uzyskania ,,karności’’. 

Rodzice przekazują dzieciom swoją hierarchię 
wartości, gdy prowadzą zgodne z nią życie, a nie 
przez to, że zmuszają dzieci do stosowania się do 
pewnych reguł. Głównym powodem, dla którego 
dzieci dziś odrzucają wartości wyznawane przez 
dorosłe społeczeństwo, jest stwierdzenie przez 
nich, że dorośli w najróżniejszy, niekiedy subtelny 
sposób zaniedbują praktykowania tego, co głoszą. 
Tak, rodzice mogą nauczyć swojej hierarchii 
wartości, gdy według niej żyją. Ilu rodziców tak 
żyje? Wpajać własne wartości, tak oczywiście, ale 
tylko własnym przykładem, a nie przez wmawianie 
albo przez rodzicielski autorytet. Uczcie, co dla 
was stanowi wartość, ale przez to, że sami 
będziecie przykładem zrealizowania tych wartości 
w praktyce. 



To, co rodziców martwi, to to, że ich dzieci nie 
dają się przekonać do rodzicielskiej hierarchii 
wartości. To się zgadza – może się nie dadzą 
przekonać. Może nie wszystko w tej hierarchii 
wartości im się podoba, albo widzą wyraźnie, że 
przywiązanie rodziców do niektórych wartości daje 
wyniki, których dzieci nie akceptują (jak w 
przypadku niektórych postaw młodych wobec 
patriotyzmu, który go odrzucają, sądząc, że jest 
to wartość, dyktująca zachowanie prowadzące 
często do wojen). 

Obawiając się, że młodzież nie daje się przekonać 
do ich hierarchii wartości, rodzice wycofują się do 
argumentu, że mają prawo zastosować siłę, by 
zmusić dzieci do uznania ich hierarchii wartości. 
,,Oni są zbyt młodzi, by to samodzielnie osądzić’’ – 
brzmi najczęściej przytaczane usprawiedliwienie. 
Czy jest to w ogóle możliwe zmusić drugiego 
zdrowego człowieka przy pomocy siły i autorytetu 
do uznania jakichś wartości? Bardziej 
prawdopodobne okaże się w rezultacie, że ci, na 
których poglądy chce się wpłynąć, sprzeciwiają się 
tym ostrzej takiej dominacji i tym uparciej będą 
bronić swojej wiary i swoich przekonań o wartości. 
Władza i autorytet mogą kontrolować działania 
innych, ale rzadko kontrolują ich myślenie, idee                
i przekonania. 



  

  

Rodzice jako doradcy 

  

     Oprócz wpływu na kształtowanie się hierarchii 
wartości u dzieci przez własny przykład, mogą 
rodzice posłużyć się jeszcze jedną metodą, by 
nauczać, co przeżywają jako ,,prawidłowe albo 
błędne’’. Mogą wprowadzić dzieci do świata swojej 
wiedzy, swoich idei i doświadczeń, podobnie jak 
czyni to doradca psychoterapeuta wobec 
proszącego o pomoc klienta. Dobry doradca 
zamiast głosić – proponuje. Decydujące jest to,    
że dobry doradca ukazuje, proponuje, ale nie 
więcej niż jeden raz. Doradca oferuje swemu 
klientowi swoją wiedzę, doświadczenie, ale nie 
narzuca dzień po dniu, nie zawstydza, jeśli ten nie 
przyswaja sobie jego idei, nie wciska swojego 
zdania i poglądu, gdy wyczuwa opór swego klienta. 
Dobry doradca proponuje swoją ideę, potem jednak 
pozostawia swemu klientowi odpowiedzialność za to, 
co on z tym zrobi: przyswoi sobie albo odrzuci. 
Gdyby doradca zachowywał się tak, jak większość 
rodziców, jego klient okazałby mu, że jego usługi 
stały się niepożądane. 

Dzisiejsi młodzi odrzucają swoich rodziców, 
ukazują im, że usługi rodziców przestały być 



pożądane – ponieważ tylko niewielu rodziców potrafi 
być dla swoich dzieci dobrymi doradcami. 
Wygłaszają przemowy, schlebiają, grożą, 
ostrzegają, przekonują, błagają, wygłaszają 
moralizujące kazania i zawstydzają swoje dzieci, 
wszystko zaś w dążeniu do tego, by zmusić je, by 
postępowały tak, jak rodzice sobie życzą. Rodzice 
dzień w dzień na nowo zwracają się do dzieci ze 
swoimi wychowawczymi czy moralizującymi apelami. 
Nie przyznają dziecku prawa do odpowiedzialnego 
przyjmowania lub odrzucania, sobie tylko 
przypisując odpowiedzialność za ukształtowanie się 
ich dzieci. Nastawienie większości rodziców jako 
doradców domaga się, aby dzieci zgadzały się                
z nimi; jeśli nie zgadzają się, mają poczucie,                   
że zawiedli. 

Rodzice ponoszą winę zbytniej natarczywości. Nic 
dziwnego, że w większości rodzin zrozpaczone 
dzieci mówią do rodziców: ,,Zostawcie mnie w 
spokoju’’, ,,Przestań wciąż za mną chodzić’’, 
,,Wiem, co myślicie, nie musisz mi tego codziennie 
powtarzać’’, ,,Przestań prawić mi kazania’’, ,,Mam 
już tego dosyć’’, ,,No, to do widzenia’’. Dla 
rodziców wypływa stąd nauka, że mogliby być dla 
swych dzieci pomocnymi doradcami, mogą im 
udzielać swej wiedzy, idei przewodnich, 
doświadczenia – jeśli nie zapomną działać jak 



skuteczni doradcy, by nie zostać ,,spalonym’’                 
w oczach klienta, któremu chcą pomóc. Jeśli 
sądzisz, że wiesz coś istotnie ważnego na temat 
wpływu papierosów na organizm ludzki, powiedz             
to swoim dzieciom. Jeśli masz poczucie, że religia 
miała istotny wpływ na twoje życie, porozmawiaj            
o tym ze swymi dziećmi. Jeśli przypadkowo 
natkniesz się na dobry artykuł o wpływie 
narkotyków na życie młodzieży, daj czasopismo 
swoim dzieciom albo przeczytaj na głos swojej 
rodzinie. Jeśli w młodości nauczyłaś się, jak                
w sposób niemęczący organizować sobie odrabianie 
zadań (przygotowanie do lekcji i egzaminów), 
zaproponuj swoim dzieciom swoją metodę. 

 Rodzice, którzy chcą przekonać dzieci do swych 
przekonań oraz swojej hierarchii wartości, muszą 
być przygotowani na opory i sprzeciwy i być zdolni 
do czułych reakcji na zgłaszane zastrzeżenia.         
Jeśli spotykasz się ze sprzeciwem, nie zapominaj                 
o aktywnym słuchaniu. Przyda ci się to, gdy 
będziesz doradcą swych dzieci. ,,Oczywiście, 
macie starać się przekazać dzieciom swoją 
hierarchię wartości, ale przestańcie to robić tak 
natrętnie!’’ Przedstawcie im ją wyraźnie, ale 
przestańcie wbijać ją im do głowy! Pozwólcie im 
uczestniczyć w niej, ale nie wygłaszajcie kazań! 
Oferujcie ją im z zaufaniem, ale nie narzucajcie 



się z nią. Wycofajcie się potem z godnością                
i pozwólcie swoim ,,klientom’’ decydować, czy 
przyjmą ją za własną, czy odsuną od siebie. Jeśli 
zrobicie to wszystko, może się zdarzy, że dzieci 
będą znów prosić was o radę. A może potraktują 
was jako pewną podporę, przekonani, że wasza 
rada jest im bardzo przydatna. 
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,,Nie przydeptuj małych skrzydeł’’ - 

o niezamierzonych zranieniach 

  

Małe dziecko, by dobrze się rozwijało i wzrastało 
w poczuciu bezpieczeństwa, potrzebuje wsparcia                
i opieki ze strony dorosłych. Potrzebuje naszej 
mądrości, by móc rozwinąć skrzydła. Niestety, 
często nikt nie uczył nas, jak być dobrymi 
rodzicami… Jak radzić sobie z lękami małego 
człowieka, jak prawidłowo reagować na jego 
burzliwe emocje, jak odnaleźć siebie jako 
umiejętnego, mądrego opiekuna… 

Błędy… Wszyscy je popełniamy z niewiedzy, 
zaniedbania, zmęczenia. Popełniamy je, a one, 
niewyjaśnione, zostają gdzieś na dnie małego 
serca. Chcemy ich uniknąć, chcemy dla dziecka jak 
najlepiej, ale nawet ich nie zauważamy. Nie zdając 
sobie z tego sprawy, powielamy je i utrwalamy,             
a one, niezauważone, wrastają korzeniami… 

Mały człowiek nie umie wyrazić i nazwać tego,                
co przeżywa, nie jest w stanie jasno opowiedzieć   
o swych potrzebach i oczekiwaniach. Nie zna 
strategii radzenia sobie z problemami i bardzo 
często kwalifikuje to, co dzieje się wokół niego 
jako jemu zagrażające. Mały człowiek przyjmuje 
wszystko takie, jakie jest. Zdarzenia, słowa…           



W oderwaniu od stojącej za nimi motywacji.             
Nie zna powodów naszych zachowań, działań, nie 
umie ich prawidłowo rozpoznać i ocenić. 

Jednak je zapamiętuje. Sytuacje, zdarzenia, 
błędy, które wydają się, dorosłym błahe, 
nieistotne, często niezauważone. Zapamiętuje                
i na nich właśnie buduje jakże nieprawdziwy obraz 
siebie, bliskich, świata. Mimo naszych starań,            
by dzieci miały zawsze pozytywne odczucia, te 
właśnie chwile powodują, że bardzo łatwo możemy 
utrwalić w dziecku poczucie odrzucenia, mniejszej 
wartości, niekochania… 

  

  

Kochaj mnie i mów mi o tym 

  

Bardzo lubię słuchać, gdy mówisz mi, że mnie 
kochasz. To wcale nie jest dla mnie takie 
oczywiste. I nie zawsze jest pewne. Każdy z nas 
potrzebuje dobrych, ciepłych słów, by żyć,               
by rozwijać skrzydła. Ty także czekasz na słowa 
miłości, chcesz je dostawać od swojej mamy, od 
taty, od przyjaciół… Ja również tego potrzebuję. 

Przytulasz mnie, dajesz podarunki. Powiedz jednak 
do mnie czasami: KOCHAM CIĘ. To ważne słowa. 
To słowa – klucze. Do mnie, do zrozumienia… 
Kocham cię znaczy jestem niedaleko ciebie.              



Gdy mówisz do mnie ,,kocham cię’’, wszystko staje 
się proste i bardzo bezpieczne. Mówiąc ,,kocham’’ 
uczysz mnie wyrażania tego, co dobre. Pokazujesz, 
że trzeba i można mówić o tym, co najważniejsze. 
Udowadniasz, że można bez obawy odsłonić 
kawałek siebie, podarować słowa, które pozwalają 
komuś wzrastać… 

Opowiadaj mi o tym, że jestem ważny i kochany. 
Nie tylko z okazji świąt czy urodzin. Przypominaj 
mi częściej, że kochasz mnie. Jeśli trudno Ci o 
tym mówić – pisz do mnie, zostawiaj wokół mnie 
malutkie ,,zaświadczenia’’ – kawałeczki Twoich 
dobrych myśli. Wtedy czuję, że jesteś blisko. 
Wiem, że mogę oprzeć się na Tobie i Twojej 
miłości, że nie jestem sam. Wtedy mogę stawiać 
czoła burzom… Wtedy, nawet jeśli będzie mi źle, 
jeśli coś mi się nie od razu uda, znajdę w sobie 
siły, by spróbować jeszcze raz… 

Jeśli nauczysz mnie dziś mówić o moich uczuciach, 
będę je umiał jasno określić, gdy dorosnę. Nie 
będę się bał opowiadać innym, o tym, co czuję, co 
przeżywam… Gdy nauczysz mnie tego dziś, nie będę 
kiedyś popełniał błędów bolesnych dla mnie i dla 
innych, wynikających z niedomówień i 
niezrozumienia… 

I jeszcze jedno. Jestem dzieckiem, doświadczając 
robię wiele rzeczy, których nie akceptujesz, 



czasem więc podnosisz głos, czasem każesz mi 
odejść, dasz klapsa. Wtedy tracę pewność, co 
czujesz. W takich chwilach myślę, że już mnie nie 
kochasz i wcale mnie nie chcesz. To bardzo boli. 
Moja pewność siebie upada we mnie jak 
przewracane klocki domina… W tych trudnych 
momentach lub zaraz po nich, także zapewnij, że 
jestem dla Ciebie ważny. Nie ucz, że kochasz mnie 
tylko wtedy, gdy jestem posłuszny i dlatego, że 
zachowuję się dokładnie tak, jak oczekujesz.            
Chcę być sobą, chcę się rozwijać i mądrze 
dorastać, a to czasami oznacza sprzeciw i bunt… 

Przypominaj mi o tym, że mnie kochasz. Opowiadaj 
mi, jak mnie kochasz. Nawet jeżeli mam już dużo 
lat. Trudno żyć bez takich słów. Trudno dorastać. 
Trudno dojrzewać. 

Trudno wzlatywać… 

  

  

Daj mi Twój czas 

  

Niczego nie potrzebuję bardziej. Żeby dobrze się 
rozwijać, żeby cieszyć się tym, co umiem, 
potrzebuję Ciebie, Twojego czasu dla mnie. Chcę 
się uczyć w Twojej obecności i pokazywać Tobie to 
wszystko, co już umiem. Chcę zdobywać Twoje 
pochwały, chcę z Tobą szaleć na dywanie… Muszę 



się bawić właśnie z Tobą, grać w gry, tańczyć, 
biegać. Mama powinna bawić się ze swoim 
dzieckiem. Czekałaś na mnie, cieszyłaś się, gdy się 
urodziłem… 

Robisz tyle ważnych rzeczy… Gotujesz obiad, 
prasujesz, piszesz na komputerze. Rozmawiasz 
przez telefon, sprzątasz moje rzeczy… I nagle 
nadchodzi wieczór. Nie zdążyłaś mi poczytać, nie 
miałaś czasu, by ze mną obejrzeć bajkę… Prosiłem 
dziś: ,,pobaw się ze mną’’… ,,Zagrajmy w domino, 
zróbmy teatr z pacynkami, zbuduj ze mną dom’’… 
Słyszałem wciąż: ,,nie teraz…, później…, daj 
spokój… Nie widzisz że jestem zajęta?’’… 

W końcu podniosłaś głos: ,,przestań mi 
przeszkadzać!’’ 
Dziś to ja jestem mały i przychodzę do Ciebie, 
prosząc o chwilę… Ale dorastam. I wiesz – może 
wcześniej, niż myślisz, nadejdzie dzień, w którym 
przestanę przychodzić. Przestanę prosić o chwilkę 
Twego cennego czasu. Będę miał kolegów, oni mi 
wystarczą. Być może nie będą dobrzy, może 
będziesz chciała mi to wtedy wytłumaczyć.                
Ale wtedy ja nie będę chciał słuchać. Nie będę 
miał czasu dla Ciebie. 

Przecież tego mnie uczysz – że bycie razem 
oznacza tylko wspólne mieszkanie, nic więcej.             
Że choć zapewniasz mnie, że jestem 



najważniejszy, można nie mieć czasu dla 
najważniejszych. 

Widzę to – może wcale nie jestem najważniejszy. 

Marzę, abyś kiedyś miała czas tylko dla mnie… 
Żebyśmy mogli szaleć i śmiać się razem. Żebyśmy 
razem biegali aż do utraty tchu. Wymyślalibyśmy 
zabawne rymowanki, lepili z plasteliny i malowali 
palcami, i rysowali liście, i krzyczeli na cały głos… 
Potem zamienilibyśmy się – to moja ulubiona 
zabawa. Ja udawałbym ciebie: nastawię pranie, 
zrobię ci herbatkę na niby, poczytam dorosłą 
gazetę… 

Nie kupuj mi kolejnego prezentu na Dzień Dziecka, 
urodziny… Podaruj mi w prezencie swój czas… 
Zaproś mnie na huśtawki, pobiegaj ze mną po lesie, 
pokoloruj świat… Odwiedź ze mną zwierzaki w zoo, 
pomaluj buzie – mnie i sobie, zróbmy razem 
konkurs na zjedzenie ptysia… 

Choć w tym jednym dniu nie bądź taka bardzo 
dorosła… bardzo zajęta. 

Gdy idziesz na ważne spotkanie, wyłączasz telefon. 

Chciałbym być dla Ciebie aż tak ważny, byś idąc 
na spotkanie ze mną wyłączyła telefon… 

  

  

  
 
 



Literatura: 
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Karać czy nie karać ? 

  

  

  

  
 
 
 
 

  



ZAMIAST KAR… 

  

  

  

Powiedz, co czujesz. 

  

  

  

- Mama: Przeraziłam się, kiedy zadzwoniła matka 
Oli i powiedziała, że jeszcze nie dotarłaś na 
przyjęcie. 

  

- Córka: Och, mamo, tylko trochę się spóźniłam. 

  

- Mama: Dla Ciebie to było ,,trochę’’. Dla 
każdego, kto czekał – długo. Wszyscy się 
zamartwiali. 

  

- Córka: Nie było czym. 

  

  

  

Powiedz, czego oczekujesz. 

  

  

  

- Córka: Spotkałam jednego chłopaka z klasy i 
gadaliśmy. Straciłam rachubę czasu. 

  

- Mama:  Małgosiu, oczekuję, że jeśli masz gdzieś 
być o konkretnej godzinie, to dotrzymasz słowa. 

  

  

  

Wskaż, jak można naprawić sytuację. 

  



  

  

- Mama: Matka  Oli była zła. I  Ola też. Należą 
im się przeprosiny. 

  

- Córka: Przeprosiłam  Olę. Nie jest już na mnie 
zła. Co jeszcze mam zrobić ? Paść na kolana ? 

  

- Mama: Nie, ale jakiś liścik pewnie udobruchałby 
jej mamę. 

  

  

  

Zaproponuj wybór. 

  

  

  

- Córka: Nie chcę do niej pisać. 

  

- Mama: Wolisz zadzwonić ? 

  

- Córka: Nie, to by było krępujące ! No dobra, 
napiszę. Ale pomożesz mi ? 

  

- Mama: Zacznij sama. Pomogę Ci w razie 
potrzeby. 

  

  

  

Załóżmy, że  Małgosia znowu popełnia to 
wykroczenie. Załóżmy, że mama znowu odbiera 

telefon ,,Gdzie jest  Małgosia ?’’ Gdy następnym 
razem  Małgosia będzie chciała pójść do koleżanki, 

mama może… 

  



  

  

Przejść do działania. 

  

  

  

- Córka: Mamo, dzwoniła  Ola. Chce, żebym do 
niej przyszła. 

  

- Mama: Nie dziś. 

  

- Córka: Dlaczego nie ? To takie podłe ! Z powodu 
tamtego razu ? 

  

- Mama: Tak jest. 

  

- Córka: No dobra, dobra… Mogę już iść ? 

  

- Mama: Nie dziś. Dziś wieczorem nie chcę się 
zamartwiać. 

  

- Córka: No to kiedy mogę iść ? 

  

- Mama: Kiedy zobaczę plan - na piśmie - który 
mnie przekona. 

  

  

  

  

  

ZAMIAST KAR… 

  

  

  

Powiedz, co czujesz. 

  

  



  

- Tata: Adasiu, jest mi bardzo przykro. Znalazłem 
w Twoim pokoju ten list z ostrzeżeniem. 

  

- Syn: A, tak, otworzyłem go przez pomyłkę. 
Miałem Ci pokazać. 

  

- Tata: Kiedy ? Przyszedł tydzień temu. Ale 
bardziej martwi mnie to, że przez cały czas 
udawałeś, że odrabiasz lekcje. 

  

- Syn: No wiesz, miałem dużo zajęć – piłka 
nożna   i w ogóle. 

  

  

  

Powiedz, czego oczekujesz. 

  

  

  

- Tata:  Adasiu, oczekuję, że przemyślisz, co jest 
ważniejsze. Najpierw szkoła, potem piłka. 

  

- Syn: Ale tato… 

  

- Tata: Oczekuję również, że kiedy zapytam       
o lekcje, otrzymam uczciwą odpowiedź. 

  

  

  

Wskaż, jak naprawić sytuację. 

  

  

  

- Tata:  Adasiu, trzeba odrobić wszystkie zaległe 
zadania. 



  

- Syn: Ale to mi zajmie całe wieki ! 
  

- Tata: Może będziesz musiał odpuścić parę 
weekendów. 

  

- Syn: Nawet jak będzie ważny mecz ? 

  

  

  

Zaproponuj wybór. 

  

  

  

- Tata: Nawet wtedy. Według mnie,  Adasiu masz 
do wyboru: albo zrezygnować z piłki, aż nadgonisz… 

  

- Syn: Nie odpuszczę piłki ! 
  

- Tata: Albo wymyślić, jak pogodzić odrabianie 
lekcji i treningi. Jestem pewien, że to potrafisz. 

  

  

  

Co zrobić, jeśli  Adam odrabia lekcje, wykonuje 
wszystkie zadania, ale znowu zaczyna zaniedbywać 

szkołę ? Tata może wtedy.. 

  

  

  

Przejść do działania. 

  

- Tata:  Adasiu, dzwonił Pan od matematyki. 
Powiedział, że w zeszłym tygodniu nie oddałeś 
żadnego zadania. 

  



- Syn: Bo trener przetrzymał nas do późna. 

  

- Tata: A więc treningi piłkarskie znowu 
przeszkadzają w nauce. 

  

- Syn: No tak, ale… 

  

- Tata: Dlatego chcę, żebyś na jakiś czas 
przerwał treningi. 

  

- Syn: Tato, nie możesz mi tego zrobić ! Drużyna 
mnie potrzebuje. 

  

- Tata: I mogą Cię mieć – jeśli nadrobisz 
zaległości i będziesz się trzymał planu, w którym 
jest czas na naukę i na piłkę nożną. 
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JAK POMAGAĆ DZIECKU W 
ODRABIANIU LEKCJI 

  

  

  

  

Z DZIECKIEM, A NIE ZA DZIECKO 

  

Łatwiej jest w kilka minut odrobić lekcje za dziecko, 
niż siedzieć z nim przy burku i tracić cenny czas na 
wyjaśnienia. Łatwiej nie oznacza jednak lepiej. 
Wyręczane dziecko nauczy się jedynie tego, że 
zawsze gdy nie ma ochoty sprostać swoim 
obowiązkom, zrobi to za niego mama, tata, 
rodzeństwo... 
  

  

POMAGAJ ROZSĄDNIE 

  



Pomaganie może polegać na wyjaśnieniu zadania                  
i czuwaniu nad pracą dziecka. Po szkole nie pytaj od 
progu kiedy zamierza odrobić lekcje. Dziecko musi 
zregenerować siły, zjeść obiad, pobawić się. Dopiero 
gdy trochę odpocznie, zapytaj co zostało zadane. 
Zaproponuj, że jeśli nie będzie sobie radziło z jakimś 
zadaniem, chętnie mu pomożesz. Nie podsuwaj jednak 
gotowych rozwiązań. Staraj się naprowadzić dziecko 
na właściwy tok rozumowania. 
Okaż cierpliwość. Nie irytuj się, gdy nie rozumie 
wszystkiego od razu. 
Jeśli dziecko, kierując się naszymi wskazówkami samo 
wykona pracę, będzie odczuwało wielką satysfakcję. 
Taki drobny sukces wzmocni wiarę we własne siły                 
i doda pewności siebie. 
  

  

SPRAWDZAJ, A NIE KONTROLUJ 

  

Powiedz dziecku, że chcesz zobaczyć wyniki jego 
pracy. Zrób to jednak w taki sposób, aby nie odczuło, 
że chcesz je kontrolować. Zamiast rozkazywać: "Kiedy 
skończysz, masz przyjść do mnie 

z zeszytem!", zachęć do podzielenia się z tobą 
wynikami pracy. Powiedz: "Pochwal się, jak świetnie ci 
poszło! 



Nie krytykuj dziecka, jeśli popełniło błędy. Zwracaj 
uwagę delikatnie: "Poszło Ci dobrze, ale tu chyba cos 
przeoczyłeś, sprawdź to jeszcze raz. 
Zaglądaj do zeszytów i planu lekcji, by sprawdzić, czy 
dziecko nie zapomniało o wykonaniu jakiegoś zadania. 
  

  

NIE ZAPOMINAJ O PRZERWACH W UCZENIU SIĘ 

  

Im więcej materiału dziecko zdoła przerobić, tym 
dłuższa powinna być przerwa. 
  

NAUCZ SYSTEMATYCZNOŚCI 

Postaraj się, aby Twoje dziecko odrabiało lekcje 
zawsze o tej samej porze.  Naucz, że nie należy 
odkładać nauki na ostatnią chwilę. Przygotowania do 
klasówki pomóż rozłożyć dziecku np. na kilka dni, 
zostaw czas na powtórzenie materiału. 
  

ZADBAJ O MIEJSCE SPRZYJAJĄCE NAUCE 

Miejsce do nauki powinno być jasne, ale bez 
możliwości stałego wyglądania przez okno. 
Pomieszczenie powinno być często wietrzone. 
Biurko i krzesełko - dostosowane do wzrostu dziecka. 
Miejsce musi być uporządkowane. 



Zabawki czy przedmioty, których dziecko nie 
potrzebuje do odrabiania lekcji, nie powinny 
znajdować się na blacie biurka. 
Ważne materiały pomocnicze (ołówki, długopisy, 
kalkulator, słowniki itp.) muszą być łatwo dostępne. 
  

Poleca się kupienie terminarza, w którym dziecko 
może zapisywać planowane sprawdziany, terminy 
oddania prac, wycieczki i inne, ważne dla dziecka 
wydarzenia. 
  

USTAL REGUŁY, KTÓRE UŁATWIAJĄ NAUKĘ I 
PRACĘ 

Ważne jest ustalenie odpowiedniej pory na odrabianie 
lekcji i konsekwentne jej przestrzeganie. 
Należy przygotować plan pracy, ustalić kolejność 
wykonywanych działań. 
Po odrobieniu lekcji, pakujemy do tornistra rzeczy 
potrzebne na następny dzień. 
Oglądanie telewizji czy słuchanie radia podczas 
odrabiania lekcji nie powinno mieć miejsca. 
Przestrzegaj konsekwentnie zasady, że koledzy 
przychodzą do domu po odrobieniu lekcji 
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