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22 października -  warsztaty dla rodziców. 
 
Temat zajęć: „Dylematy rodziców i dzieci" 
 

Postawy i zachowania dzieci są wśród czynników biologicznych, medycznych 
uwarunkowane także czynnikiem środowiskowym, czyli w pierwszej kolejności 
postawami rodziców. Bardzo ważna dlatego jest państwa świadomość, jaki wielki 
wpływ wywieracie na dziecko każdego zwykłego dnia. Rozbudzanie ciekawości 
światem, angażowanie dziecka w proste czynności domowe zwiększa jego 
samodzielność. To jak państwo postrzegają swoje dziecko, czy jako ciągłe 
maleństwo, czy jako przedszkolaka, przyczynia się do budowania w dziecku poczucia 
jego wartości. Możliwość doświadczania, ponoszenia porażek i sukcesów, przyczynia 
się do prawidłowego rozwoju dziecka. Dziecko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, 
które zapewniają mu konsekwentne postawy rodziców i jasne zasady 
funkcjonowania. Dziecko znając " reguły gry" nie czuje się zaskoczone sytuacją, nie 
naraża się na stres. Każde dziecko musi wiedzieć, że to rodzice w domu, a w 
przedszkolu pani, są osobami decyzyjnymi- to pozwala dziecku czuć się bezpiecznie i 
komfortowo w ujęciu psychologicznym- dziecko nie jest osamotnione w swych 
problemach- jest dorosły, który zadecyduje, wyjaśni, pomoże. Dziecko musi uznawać 
autorytet i zwierzchnictwo dorosłych ponieważ życie w grupie społecznej wiąże się ze 
strukturyzacją i współdziałaniem. Żyjemy z ludźmi i nie możemy skupiać się tylko na 
sobie- komuś podlegamy, dla kogoś jesteśmy przewodnikami. 

Ostatnie czasy nałożyły duży nacisk na kreatywność i asertywność w 
wychowaniu młodych pokoleń, nie można jednak mylić tego z egoizmem, agresją. 
Asertywność i kreatywność można budować na bazie prawidłowo wykształconych 
zachowań i postaw społecznie akceptowanych. Asertywność zbudowana na empatii 
ma inną jakość niż asertywność zbudowana na egoizmie. Ilość i jakość spędzonego 
czasu z dzieckiem jest niezastąpionym lekiem na wiele nietypowych zachowań 
dziecka. Postarajmy się od najmłodszych lat być przyjacielem dziecka- to nie znaczy 
ulegać zawsze gdy ono chce. Prawdziwy przyjaciel wysłucha, doradzi, wskaże drogę. 
Jednak często my dorośli nie słuchamy bądź nie słyszymy tego co chcą nam 
powiedzieć dzieci, niekoniecznie werbalnie. Zdarza się, że bez analizy, głośno 
oceniamy w obecności dziecka osoby trzecie, często w ten sposób podważając 
autorytet mamy, taty, pani w przedszkolu. A dziecko jest jak gąbka, która chłonie 
wszystko. Im więcej dobrych wzorców, im więcej wspólnych pozytywnych przeżyć, 
doświadczeń, zainteresowań tym dziecko bardziej pewne siebie, z głową pełną 
pomysłów na zabawę, potrafiące odnaleźć się w interakcji z drugim dzieckiem.   

Dzieci często popełniają, błędy, bo poszukują, zdobywają wiedzę i budują 
system wartości. Jeżeli jednak nikt nie reagował, gdy on krzyczał i tupał nie chcąc 
ubrać kapci- to dostał sygnał, że tak można się zachowywać. Dlaczego ma poprosić 
kolegę o zabawkę, jeśli do tej pory mógł brać bez pytania wszystko lub głośno 
histeryzując w sklepie egzekwować zakupienie zabawki. Należy pamiętać, że 
działanie dla "świętego spokoju" nie jest sprzymierzeńcem w wychowaniu dzieci. To 
my dorośli musimy na starcie zadać sobie kluczowe pytanie "kogo chcemy 
wychować?". Dróg jest wiele ale nie każda jest dobra. Często rodzice są zagubieni w 
natłoku informacji o tematyce wychowania, nierzadko tzw. wychowania 
bezstresowego. Zapętlenie się rodziców w wychowawczym chaosie przekłada się na 
jakość życia całej rodziny. Nie jest już rzadkością sytuacja, w której rodzice rezygnują 
z życia towarzyskiego, rodzinnego, z wyjść do miejsc publicznych z dzieckiem, 
ponieważ zachowanie dziecka zwraca bardzo uwagę otoczenia, a rodzice są bezradni, 
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nie wiedząc co zrobić, najczęściej robią NIC. Niestety nie jest to prawidłowa postawa 
rodzicielska i nikt nie oczekuje od rodzica wymierzania kar cielesnych w postaci 
klapsów. Jednak w sytuacjach gdy dziecko histeryzuje, tupie, krzyczy, a czasem 
nawet bije rodzica bądźmy spokojni, jednak stanowczo egzekwujmy zdecydowanym 
głosem uciszenia się dziecka. Kolejnym krokiem jest zanegowanie takiego 
zachowania , wskazanie mu innego sposobu rozwiązania, nakłanianie go do 
przeproszenia. Należy też  wspólnie z nim ustalić konsekwencje jakie poniesie, gdy 
sytuacja się powtórzy. Nie możemy przeczekać  sytuacji histerii, nie reagować i 
dopiero w domu rozmawiać z dzieckiem, ponieważ dziecko zapomni o co mu chodziło 
i nie będzie wiedziało o co teraz nam chodzi.  

Nie obawiajmy się i nauczmy się mówić dziecku o tym co czujemy, gdy ono się 
tak zachowuje. Nazywajmy uczucia i emocje, że jest nam przykro, że takie 
zachowania są złe. Bagatelizowanie tych trudnych sytuacji przez rodziców 
negatywnie wpływa na rozwój dziecka. Powielanie takich schematów przez dziecko w 
grupie przedszkolnej negatywnie wpływa  na dzieci, które to obserwują- jest to tzw. 
socjalizacja negatywna, a także na pracę nauczyciela, który nie może racjonalnie 
podzielić czasu pracy na dydaktykę i wychowanie.  

Innym czynnikiem wpływającym na zachowania dzieci jest ich zbyt intensywne 
bodźcowanie zajęciami dodatkowymi- zajęci na basenie, jazda konna, tańce, sztuki 
walki itp. Często dzieciom brakuje czasu na zabawę, na kontakt z rodzicami, którzy 
są niezastąpieni w przekazywaniu wzorców życia rodzinnego, społecznego. To w 
rodzinie dziecko ma nauczyć się jak kochać, pomagać, jak pokonywać trudności, jak 
radzić sobie z emocjami dobrymi i złymi. Zadaniem przedszkola jest wspierać te 
wzorce w wychowaniu dziecka, lecz problem zaczyna się w momencie gdy tych 
wzorców dziecko nie doświadczyło. Tylko nasze angażowanie dzieci w życie 
codzienne, omawianie przeżywanych frustracji, sukcesów pozwala na rozwój dziecka. 
Pozwala to zrozumieć dziecku, że nie ma ideałów, że wszyscy popełniamy błędy, ale 
też ponosimy konsekwencje swego zachowania, że zawsze możemy się zmienić, 
przeprosić, poprosić, podziękować. Spróbujmy dać dziecku przede wszystkim siebie i 
swój czas. 

Podsumowując rozważania wyłania się wniosek, iż brak wzorców, instrukcji i 
przekraczanie granic w zachowaniu dziecka bez wyciągania konsekwencji rzutuje na 
jakość egzystencji dziecka w grupie społecznej rodzinie, przedszkolu, szkole a później 
pracy. Reakcje nas dorosłych bądź ich brak kształtują jakość dziecka - człowieka. To 
ogromna odpowiedzialność, która nie może być tłumaczona zmęczeniem, brakiem 
czasu, zapracowaniem, czy niewiedzą. To my rodzice i nauczyciele przygotowujemy 
dzieci do życia w świecie, którego jakość zależy od ich postaw i zachowań szeroko 
rozumianych. Stawiajmy dzieciom zadania, wyzwania, miejmy wobec nich 
oczekiwania- dzieci potrzebują takich sytuacji aby budować własny obraz siebie, 
sprawdzać się, rozwijać, zmieniać. Kochajmy mądrze- wskazujmy dziecku mocne 
strony, pokażmy mu jakie jest ważne i wyjątkowe, ale pomóżmy, gdy woła swym 
zachowaniem o pomoc. Korzystajmy z potencjału naszych dzieci pamiętając o 
słuszności przysłowia "Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał". 
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