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swoje dzieci – zrobicie to, co 

zobaczycie i przeczytacie
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Zasada 1

Nie pokazuj 
niczego 

co przekracza 
zrozumienie dziecka



Dzieci patrzą i słuchają

Mózg dziecka 

pracuje 

inaczej:
❑ Za dużo informacji – chaos

❑ Powtarzanie informacji –

modelowanie zachowań

❑ Silne bodźce – ryzyko powtórzeń



Zasada 2

Przekaz mamy i taty 
musi być 

identyczny



Zasada 3

Bądź cierpliwy. 
Nie krzycz, nie szarp, 

nie bij, mów, 
wyjaśniaj, tłumacz, 
bądź konsekwentny



Zasada 4

Dziecko potrzebuje 
prostego i 

czytelnego 
przekazu



NIE MÓW NIE – mów 

dlaczego NIE

Nazywaj rzeczy po imieniu –
DOBRE - ZŁE

Wtedy dziecko rozumie



Zastanówcie się: 
Syn miliardera wypada z motorówki 

i topi się – wszyscy nad tym 

lamentują…

Nikt nie mówi dlaczego się utopił 

Nazywajcie rzeczy po imieniu

Dzieci  widzą brawurę, która 

czyni „bohaterami”



Zasada 5

Tyle świata, 
ile 

rozumienia



Wasze dzieci i multimedia

Do 3. roku życia –
sugerujemy bez TV

4-10 lat – minimalizowanie 

przekazu agresji

6 lat i więcej –
modelowanie relacji 

do TV, komputera, 

telefonu, gier, 

elektronicznych zabawek
Safe Kids, Family SECURITY



Zasada 6

Nie strasz dziecka-
wyjaśniaj. 

Pytaj jak to rozumie



❑ jeśli chcesz 

zdjęcie lub film 

umieścić w sieci, 
musi się na to 

zgodzić każdy, kto 

jest na tym zdjęciu –

filmie

❑ od tej zasady nie 

ma odstępstwa

Jasny przekaz dla dziecka



❑ zakłóca proces 

uczenia się 

❑ wzbudza 

silniejsze emocje, 

pobudzenie

❑ odrywan od 

edukacji 

Telefon komórkowy w szkole

❑ przemyśl: klasa I-V – do 

szkoły bez telefonu



❑ najpierw 

nauka, później 

rozrywka

❑ przestrzegasz 

zasad netykiety

❑ nie wrzucasz do sieci informacji i 

zdjęć o naszej rodzinie

Dzieci i multimedia – twarde zasady



Urządzenia cyfrowe powinny być 

wyłączone 40-50 minut przed snem

Mózg dziecka potrzebuje 

odpoczynku przed snem 

– snu głębokiego

Granicznym czasem używania przez dziecko  

technologii cyfrowych (TV, gier, komputera, 

Internetu, telefonu) powinna być 21.00 

O godz.  22.00 - zgaś światło w pokoju 

dziecka – rano będzie wypoczęte.



To musicie 

zrobić !!!

1-4 klasy SP – 1-1,5
godziny dziennie – co drugi dzień

5-8 klasa SP – 1,5-2 godzin 

dziennie (1 dzień w tygodniu bez)

Kontakt z technologiami cyfrowymi



Kiedy dziecko lepiej zapamięta
Wspomagaj mózg dziecka:
1. 1-2 szklanki wody, soku

2. Orzechy włoskie

3. Czekolada pow. 70% kakao

4. Wywietrz pokój
5. Nie ucz się po 20.00



Zasada 7

Ucz pracy i 
punktualności



Co powinien robić uśmiechnięty…. 

8-latek/ka – myć wannę

9–latka/ek – kolację dla rodziców 

(np. wtorek), pomagać w kuchni

10-latek – wyczyścić sedes

11-latka/ek – prasować

12-latek/ka – posprzątać auto taty

13-latka/ek – pomóc 

przy praniu

Dlaczego boicie się 

uczyć dzieci pracy?



Jak uczyć oszczędzania - ekonomii

Kieszonkowe            Zakupy     Paragon



Jak uczyć oszczędzania (ekonomii)?

Ostatnia kolacja w miesiącu -

trochę lepsza niż zwykle. 

Razem przy stole.

Powiedz dziecku:
- ile kosztował prąd

- ile zapłaciliście za raty

- ile wydaliście na jedzenie

- jakie były koszty wody, gazu, 

czynszu. 

Dzieci powinny wiedzieć 

ile kosztuje życie!



Aby dziecko było mądre, silne i odporne

6 prostych zasad
❑ Nie noś plecaka za 

dziecko

❑ Jeśli szkoła jest blisko, 

niech idzie na nogach

❑ Dbaj o to, aby się dużo ruszało, niech 

biega, skacze, uprawia sport

❑ Od małego ucz samoorganizacji 

(posprzątaj po sobie, obierz ziemniaki…)

❑ Ucz czytania tego, co mądre
❑ Wysyłaj do sklepu po zakupy.



Uczenie dziecka czym jest życie, jak 

jest jego wartość, co jest w nim ważne

5 wielkich nauk
❑ Uczenie zorganizowania  - nie zaczynaj 

drugiego zadania, zanim nie skończyłeś pierwszego (np. 

posprzątaj zabawki, zanik usiądziesz przed TV)

❑ Uczenie pracy (dzieci powinny pracować w 

domu od 6-7 roku życia (np. pozmywaj naczynia, wytrzyj 

stół, poodkurzaj, pomórz tacie w ogródku)

❑ Uczenie uczenia się (najpierw nauka, później zabawa)

❑ Uczenie oszczędzania- ekonomii (wiedza ile to kosztuje)

❑ Szanuj innych – w przyszłości sam będziesz szanowany



• Uczyć relacji – chwalić, przytulać, 

mówić „kochamy ciebie”, powtarzać 

– „jesteś super”

• Mówić, że świat jest dobry
• Wychowywać moralnie - mówić co 

jest DOBRE  i co jest ZŁE

• Jeść razem posiłki – bez TV, telefonu, 

gazet

• Pozwalać dziecku na tyle, na ile 

rozumie

Co warto robić?



www.cps.edu.pl


