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W WYCHOWANIU DZIECKA WAŻNĄ ROLĘ ODGRYWA 

 WSPÓŁPRACA OBOJGA RODZICÓW 

  

    OBOJE ustalają styl wychowania swoich dzieci, pamiętając o 

znaczeniu rodziny dla harmonijnego   i prawidłowego rozwoju 

dziecka; 

    OBOJE biorą wspólną odpowiedzialność za dzieci; 

    OBOJE  wyznaczają wzorce właściwego komunikowania się; 

    OBOJE dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa; 

    OBOJE ustalają jasne reguły postępowania; 

    OBOJE przedstawiają system wartości i norm oraz właściwe 

wzory zachowań; 

    OBOJE organizują przestrzeń do kontaktów z rodzeństwem, 

rówieśnikami oraz rodziną; 



    OBOJE zachowują jednolity styl wychowania i pamiętają, że 

władza rodzicielska powinna być     wykonywana tak, jak  wymaga 

tego dobro dziecka. 

RODZICU, JEŚLI MASZ PROBLEMY, Z KTÓRYMI SOBIE NIE 

RADZISZ skorzystaj  z pomocy pedagoga szkolnego, bądź 

odwiedź wskazane strony: 

- ppp.starogard@wp.pl, tel/fax (58) 56-229-82, Adres 83-200 

Starogard Gdański, ul. Grunwaldzka 28, Godziny otwarcia poradni: 

poniedziałek – piątek 7:45 -18:00 

-www.dziecinstwobezprzemocy.pl 

-www.bezpiecznyinternet.org 

-www.szkolabezpiecznegointernetu.pl 

-www.dzieckowsieci.pl 

-www.321internet.pl 

-www.parpa.pl 

-www.niebieskalinia.pl 

-www.dopalaczeinfo.pl 

-www.narkomania.org.pl 

-www.kbpn.gov.pl 

 

 

 

 

mailto:ppp.starogard@wp.pl


Telefony Zaufania 

116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 

Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie 

masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. 

Od 1 stycznia 2018 roku jest czynny codziennie od godziny 12.00 

do 2.00 w nocy, wiadomość przez stronę www.116111.pl możesz 

przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów 

Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna. 

Pomoc dla dzieci i młodzieży. 

 

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci, bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna 

i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i 

informacji w zakresie w zakresie przeciwdziałania i pomocy 

psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie 

jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia 

związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, 

kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony 

nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto 

terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają 

konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku 

podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności 

wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla 

dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i 

uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w 

procedurach prawnych. Telefon dostępny jest od poniedziałku do 

piątku w godzinach 12:00 - 15:00. Pomoc dla dorosłych w 

sprawach dzieci.  



800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

Tu również możesz zadzwonić, gdy nie wiesz z kim porozmawiać, 

a coś bardzo Cię martwi. Możesz tam także zgłaszać takie 

sytuacje, które według Ciebie są niesprawiedliwe i masz poczucie, 

że ktoś zachował się nie tak jak powinien – np. złamał prawo. 

Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedziałku do piątku od 

godziny 8:15 do 20:00 (połączenie bezpłatne). Jeśli zadzwonisz 

tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój 

numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią. Pomoc dla dzieci i 

dorosłych. 

 

116 000 - Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego 

dziecka. Telefon 116 000 jest skierowany do rodziców i 

opiekunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do 

wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu. Telefon 

116000 działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (połączenie 

bezpłatne). www.zaginieni.pl . Pomoc dla dzieci i dorosłych. 

 

800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie „Niebieska Linia”. Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie 

krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej 

sytuacji i i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim 

otoczeniu. Bezpłatna pomoc dostępna przez całą dobę. 

http://www.niebieskalinia.org/  Pomoc dla dzieci i dorosłych. 

800 676 676 - Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich 

Na Infolinii Obywatelskiej można uzyskać podstawowe informacje 

o prawach człowieka i kompetencjach RPO oraz dowiedzieć się 

wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Doświadczeni 

http://www.zaginieni.pl/
http://www.niebieskalinia.org/


prawnicy starają się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc 

skierować sprawę do właściwej instytucji. Telefon jest czynny w 

poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00 oraz od wtorku do piątku w 

godz. 8.00 - 16.00 (połączenie bezpłatne z telefonów 

stacjonarnych i komórkowych).                Pomoc dla dorosłych. 

 

116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie 

Emocjonalnym. Skorzystaj z niego, jeśli jesteś osobą dorosłą i 

przeżywasz trudności osobiste, nie potrafisz poradzić sobie ze 

swoim zmartwieniem. Możesz tam dzwonić od poniedziałku do 

piątku od godz. 14.00 do 22.00 (połączenie bezpłatne). 

http://116123.edu.pl/                         Pomoc dla dorosłych. 

 

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. Pod tym numerem telefonu można uzyskać 

wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący 

linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", 

np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon 

jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 15.30 

(połączenie bezpłatne).                Pomoc dla dzieci i dorosłych. 

801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – 

Narkomania” Zadzwoń jeśli masz problemy z narkotykami, 

używasz ich, jesteś uzależniony lub martwisz się o kogoś z 

Twojego otoczenia. Możesz tam uzyskać fachową poradę, a także 

informację o tym, jak pomóc sobie lub bliskiej osobie. Telefon 

jest czynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00. Dzwoniąc 

płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia. Pomoc dla dzieci i 

dorosłych. 

http://116123.edu.pl/


801 889 880 - Telefon Zaufania "Uzależnienia behawioralne". Z 

telefonu mogą korzystać wszystkie osoby, które mają problem lub 

też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami 

behawioralnymi. Z konsultantami mogą porozmawiać również osoby 

bliskie osobom uzależnionym – rodzina, przyjaciele, znajomi. 

Infolinia  jest czynna codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00 

z wyjątkiem świąt państwowych. Dzwoniąc płacisz tylko za 

pierwszy impuls połączenia.        www.uzaleznieniabehawioralne.pl 

 

800 70 22 22 - Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu 

psychicznego. Całodobowa i bezpłatna pomoc psychologiczna przez 

telefon, email i czat. Dyżurujący konsultanci udzielają porad i 

kierują osoby dzwoniące lub piszące do odpowiedniej placówki 

pomocowej w ich regionie.                  https://liniawsparcia.pl/ 

 

800 108 108 - Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie 

bliskich. Telefon wsparcia działa w dni powszednie od 14:00 do 

20:00. Linia 800 108 108 adresowana jest do wszystkich osób w 

żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo 

porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć 

porady. Zadaniem dyżurujących psychologów jest podejmować 

interwencje w sytuacjach nagłych, a także pomagać w 

podejmowaniu decyzji o ewentualnej dalszej terapii. 

Więcej informacji na stronie Fundacji Nagle Sami: 

http://www.naglesami.org.pl/                  Pomoc dla dorosłych. 

 

 

http://www.naglesami.org.pl/


800 111 123 - Tumbolinia 

Pomoc telefoniczna dla dzieci i nastolatków przeżywających 

śmierć kogoś bliskiego, a także dla ich rodziców i opiekunów. Linia 

czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 

18.00. Można także zostawić swój numer i wiadomość, tak był 

konsultanci mogli oddzwonić do potrzebującej osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autorytet – co to takiego? 
By być dla kogoś autorytetem, musimy z nim przede wszystkim zbudować więź. Dziecko 

powinno czuć, że rodzic zawsze znajdzie dla niego czas, nawet jeśli będą to krótsze chwile. 

Powinno móc się z rodzicami zarówno bawić, jak i zdobywać wiedzę, a także poznawać 

reguły panujące w domu. Powtarzalność i rutyna budują poczucie bezpieczeństwa, a jasne 

określenie zasad sprawia, że dziecko wie, czego może się spodziewać i jakie są konsekwencje 

poszczególnych działań. Przestrzeganie reguł (oczywiście zawsze dostosowanych do wieku i 

możliwości dziecka) powinno być, szczególnie na początku, wyraźnie doceniane – maluch 

musi mieć poczucie, że rodzice dostrzegają jego zaangażowanie i starania. Dzięki takiemu 

podejściu dziecko dość szybko oswaja się z obowiązkami i w pewnym momencie nie 

potrzebuje już pochwał, by rozumieć, że każdy w rodzinie ma swoje zadania, które mają 

pozytywny wpływ na wszystkich i są stałym elementem domowego życia. 

Jak osiągnąć sukces wychowawczy? Oto pięć podstawowych kroków, dzięki którym nie 

tylko uda nam się namówić dziecko do spełniania naszych próśb, ale wzmocnimy także swój 

rodzicielski autorytet. 

1. Na początku musimy przyciągnąć uwagę dziecka, np. dotykając lekko jego ramienia, 

nawiązując kontakt wzrokowy lub wypowiadając imię. 

2. Polecenie, które do niego skierujemy, powinno być konkretne, wyrażone prostym 

językiem i krótkie (2-4 słowa) – np. „Wyprowadź teraz psa”. 

3. Aby upewnić się, że dziecko usłyszało i zrozumiało komunikat, prosimy o 

powtórzenie naszej prośby. 

4. Powinniśmy być gotowi na kilkukrotne przypomnienie naszego polecenia – zanim 

nasze dzieci nabiorą dobrych nawyków i nauczą się wypełniać swoje obowiązki, 

minie trochę czasu, dlatego potrzebna jest do tego cierpliwość i wyrozumiałość. 

5. Na koniec pamiętajmy, by samemu dopilnować i sprawdzić, czy dziecko spełniło 

naszą prośbę – na tym etapie kontrola rodzicielska jest niezbędna.  

Najczęstsze błędy wychowawcze  

 zbyt wiele poleceń naraz, co sprawia, że dziecko jest zdezorientowane i tak naprawdę 

nie rozumie, czego od niego wymagamy 

 brak kontroli nad zleconymi zadaniami 

 tzw. polecenia fotelowe, czyli prośby wykrzykiwane z drugiego pokoju (których 

dziecko nie może usłyszeć) albo w momencie, kiedy maluch jest rozkojarzony i zajęty 

innymi czynnościami 

 brak konsekwencji w podejściu do dziecka (raz stawianie mu wymagań, innym razem 

odpuszczanie) 

 odmienne stanowiska obojga rodziców (jedno określa zasady, drugie pozwala je 

łamać) 

Autor: Agnieszka Gąstoł-Olbrycht, psychoterapeuta, psycholog, pedagog specjalny 

Źródło: http://czasdzieci.pl/domowa-akademia/rodzice-artykuly/id,1078-jak_nauczyc_dzieci.html 



Dziecięce wybuchy gniewu, czyli jak pomóc dzieciom 

zdrowo wyrażać złość. 

Dzieci potrzebują konkretnych informacji i instrukcji dotyczących radzenia sobie ze złością, 

zarówno własną, jak i cudzą. Aby zgromadzić odpowiednią ilość doświadczeń, młody 

człowiek musi być wystawiony na różnorodne sytuacje mogące wywoływać w nim samym 

lub w innych osobach gniew, dlatego nie należy go „chować pod kloszem” i za wszelką cenę 

chronić przed wszelkimi trudnymi momentami. Dziecko powinno móc się co jakiś czas 

zezłościć, wyrazić swoje niezadowolenie czy gniew. Ważne jednak, by odbywało się to 

zawsze w akceptowalny społecznie sposób. 

Domowy kodeks wyrażania złości 

Narzędziem wspomagającym nauczenie dzieci akceptowalnych sposobów wyrażania gniewu 

jest tzw. kodeks złości, który można stosować zarówno w domu, jak i w przedszkolu czy 

szkole. Składają się na niego trzy podstawowe zasady: 

- Złość można zarówno czuć, jak i pokazywać, 

- Złość należy wyrażać za pomocą określonych zachowań (np. opowiadając o swoim 

zdenerwowaniu, wychodząc z pokoju, rzucając poduszką, itd.) 

- Złości nie wolno wyrażać za pomocą wybranych zachowań (np. krzycząc, obrażając innych, 

bijąc, tupiąc, plując, itp.) 

Stosowanie się do tych zasad powinno spotykać się z pochwałą ze strony dorosłych, 

natomiast ich łamanie z konkretną konsekwencją. Kodeks tworzymy razem z dziećmi, aby 

czuły one, że mają swój udział w domowym życiu i nie narzucamy im z góry swoich 

wymagań. Uczymy dziecko, że konkretny wybór to odpowiedzialność i wiąże się on z 

poniesieniem pełnych konsekwencji - zarówno tych miłych, jak i przykrych. 

 

  

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Gąstoł-Olbrycht, psychoterapeuta, psycholog, pedagog specjalny 

Źródło: http://czasdzieci.pl/domowa-akademia/rodzice-artykuly/id,1085-dzieciece_wybuchy_gniewu.html 

http://czasdzieci.pl/domowa-akademia/rodzice-artykuly/id,1085-dzieciece_wybuchy_gniewu.html


„Robisz wielki hałas o nic!”,  

czyli o akceptacji uczuć dziecka 

Dziecko potrzebuje zrozumienia, by odnaleźć się w otaczającym go świecie. Zaprzeczanie  

uczuciom malucha uniemożliwia zaspokojenie tej potrzeby. Często czuje się on wtedy 

zagubiony i rozzłoszczony. Komunikaty, które z założenia mają uspokoić dziecko, a które w 

praktyce umniejszają znaczenie trudnych emocji oraz ich przyczyny, to dla dziecka 

informacja, że błędnie interpretuje ono to, co czuje, że jego myśli i ocena sytuacji są złe. Jeśli 

dziecko uwierzy rodzicowi, może przestać ufać swoim emocjom i własnym doświadczeniom. 

Straci tym samym niezwykle cenną podstawę do nawiązywania kontaktu z sobą samym i z 

drugim człowiekiem. 

Dziecko jest odrębną osobą 

Doceniając znaczenie emocji, które przeżywa dziecko, możemy je wspierać w jego zaufaniu 

do siebie. Spojrzenie oczami dziecka na zaistniałą sytuację pozwoli rodzicowi zobaczyć 

więcej. Istotą jest zrozumienie, że dziecko jest odrębną osobą, ma mieć swoje własne zdanie, 

swoje własne uczucia i swoje własne pragnienia. Jeśli są odmienne od poglądów rodzica, to 

oznacza to tylko tyle, że każdy czuje to, co czuje, a różnica w ocenie sytuacji nie oznacza, że 

ktoś ma rację, a ktoś inny się myli. Uświadomienie sobie tego faktu jest przełomowe dla 

relacji rodzica z dzieckiem – i z drugim człowiekiem w ogóle – i pozwala otworzyć się na 

uważniejszą komunikację. 

Nazywanie uczuć 

Rodzic, który wczuwa się w doznania swojego dziecka, potrafi dostrzec to jak ono się czuje i 

pomóc mu w nazwaniu tych uczuć. Dostrzega i nazywa, zamiast oceniać i etykietować. To z 

kolei uczy dziecko, że można zmagać się z wieloma uczuciami – zarówno z tymi 

przyjemnymi, jak i tymi trudnymi. Fakt, że rodzic potrafi te uczucia przyjąć, daje dziecku 

poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. 

Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z własnymi uczuciami? 

Przede wszystkim – zrezygnować z podziału emocji na “złe” i “dobre”, nie oceniać 

adekwatności reakcji do wywołującego je zdarzenia. Obserwować emocje, akceptować je i 

wspierać dziecko w ich rozpoznawaniu. Wzorując się na podpowiedziach A. Faber i E. 

Mazlish z książki „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas 

mówiły”, można wyróżnić cztery sposoby na to, by pomóc dziecku w radzeniu sobie z 

własnymi uczuciami: 

Słuchaj dziecka bardzo uważnie 

Poprzez aktywne słuchanie dziecka rodzic stwarza mu przestrzeń. Gdy chce ono powiedzieć 

coś ważnego, rodzic powinien zwrócić się całym sobą w jego stronę, poświęcić mu całą 

uwagę. Zdarza się, że współczujące milczenie i wsłuchanie się w dziecko jest bardzo 



pomocne i wystarczające. Jeśli nie możemy w danej chwili poświęcić naszemu rozmówcy 

pełnej uwagi, może go poprosić, by poczekał. Zawsze warto sprawdzić, co w danej chwili jest 

dla nas ważniejsze – wysłuchanie dziecka tu i teraz czy dokończenie wykonywanej właśnie 

czynności. 

Zaakceptuj uczucia dziecka 

Możesz wyrazić swoją uważność i zrozumienie krótkimi komunikatami: „och”, „hmm”, 

„rozumiem”. Zrezygnuj z oceny i komentarza. Zrozumienie daje dziecku poczucie, że jest z 

nim ktoś bliski, wczuwający się w jego doświadczenia. To zachęca je do wyrażenia własnych 

myśli i uczuć, a także do szukania swoich własnych rozwiązań sytuacji. 

Nazwij przeżywane przez dziecko uczucia 

Głośne potwierdzenie tego, co dziecko mówi, bez jakiejkolwiek interpretacji, pomaga mu 

zobaczyć, co się z nim dzieje. Można powiedzieć: „to przykre”, „to boli”, “jest ci smutno”, 

“czujesz się zawiedziony”. Pomocą może być stworzona przez M. Rosenberga lista uczuć i 

potrzeb, przywoływana często w Porozumieniu Bez Przemocy. 

Zamień pragnienia dziecka w fantazję 

Kiedy dziecko kieruje do rodzica prośbę, której w danym momencie nie jest on w stanie 

spełnić (np. „Chcę zjeść ananasa”), rodzic może przemienić taką rozmowę w zabawę (np. 

„Hm, gdybym tylko miała magiczną różdżkę, wyczarowałabym dla ciebie sto ananasów!”). 

Samo zrozumienie pragnienia dziecka może być dla niego wystarczające i ułatwić zniesienie 

faktu, że aktualnie w domu nie ma żadnego ananasa. 

Wspierające dziecko komunikaty są bardzo ważne, ale kluczowa jest postawa rodzica i jego 

nastawienie do sytuacji. Bardzo wiele można przekazać na poziomie niewerbalnym. 

Kiedy rozmawiać z dzieckiem? 

Kiedy ma ono kłopot i przeżywa jakieś trudne dla siebie emocje. 

Kiedy zarówno rodzic jak i dziecko chcą rozmawiać. 

Gdy rodzic jest gotowy bezwarunkowo zaakceptować uczucia dziecka. 

Kiedy rodzic wierzy, że dziecko poradzi sobie z kłopotami. 

Może się okazać, że rodzic teoretycznie zaakceptuje wszystkie uczucia swojego dziecka, ale 

w codziennym pośpiechu, w trudnej sytuacji powróci do dotychczasowych schematów 

reagowania. Jeśli dziecko powie coś, co nas rozzłości albo nawet przestraszy, zdarza nam się 

powrócić do swoich starych metod i zlekceważyć jego uczucia. Taką sytuację nazywa się 

czasem tzw. “odruchowym sprzeciwem rodziców”. Warto mieć to na uwadze, aby i w 

sytuacjach zaskakujących poradzić sobie z emocjami swoimi i dziecka. Jeśli jednak 

zareagujemy w sposób, z którego nie jesteśmy zadowoleni, zawsze możemy przeprosić i 

spróbować jeszcze raz.                                                                                      Autor: Kasia Skóra 



“Ślicznie” to za mało. Poczucie własnej wartości, a 

chwalenie dzieci. 

Mimo przegranego meczu przez drużynę syna mama chce go ukoić i zbudować poczucie 

własnej wartości. Mówi więc: „Dobrze ci szło, szkoda, że przegraliście. Może pójdziemy na 

lody na poprawę humoru?”. Pozornie wszystko fajnie: mama pochwaliła dziecko, pożałowała 

straty i zaproponowała wspólne wyjście, które przyczyni się do zbudowania bliskości między 

nią a synem. 

A teraz spójrzmy prawdzie w oczy: nie dość, że syn puścił dwie ważne piłki, to jeszcze w 

szatni usłyszał, że gra jak ciamajda i pewnie trener go usunie z głównego składu. Albo nawet 

że to przez niego przegrała cała drużyna. 

I na to przychodzi mama i, nie dając szansy prawdzie – chwali. Bo przecież czuje się w 

obowiązku budować poczucie własnej wartości swojego syna. W rzeczywistości syn jest 

odrzucony przez kolegów, kompletnie niezrozumiany przez matkę, a jego potrzeby (np. 

potrzeba akceptacji, należenia do grupy) są całkiem niespełnione. Rodzi się w nim frustracja i 

gniew. Na lodach milczy lub się o wszystko wścieka. Matka więc próbuje go pocieszać, że 

następnym razem wygrają, a on myśli (bo jak ma to powiedzieć?), że pewnie tak, bo będą 

grać bez niego. Bo jest nieudacznikiem, słabo gra i w ogóle jest zerem.  

Co mama mogła powiedzieć na samym początku? Na przykład to: „Widziałam, jak się 

starałeś. Pewnie nie jesteś teraz zadowolony?”. Albo: „Szkoda, że po tylu treningach nie 

poszło dziś waszej drużynie. Czy wiesz, co się stało?”. Albo: „Dużo pracy włożyłeś w 

trening, prawda?”. Albo: „Widziałam, że wiązałeś duże nadzieje z tym meczem. Smutno mi 

teraz, gdy widzę, jak opadła z ciebie energia”. 

Każda z tych wypowiedzi daje dziecku miejsce na wypowiedzenie swojego żalu i frustracji. 

Matka ma szansę (o ile da dziecku przestrzeń) dowiedzieć się, co się stało i ustosunkować się 

do faktycznej sytuacji. I na tym dopiero budować bliskość w relacji z synem i jego poczucie 

własnej wartości. Tak, na porażce, ale o tym za chwilę. 

 

Czym więc jest poczucie własnej wartości i jak je budować? 

Przede wszystkim jest znajomością siebie. Samoświadomością. Wiedzą o tym, kim się jest, 

jakie się ma dobre i złe strony, jakie talenty, a jakie antytalenty, co wychodzi, a co nie. Jest 

neutralnym, zdrowym podejściem do siebie. Nie zawyżonym i też nie zaniżonym. Po prostu 

prawdziwym. Poczucie własnej wartości objawia się tym, że gdy nie uda ci się wejść na 

drzewo, mówisz: „Chcę tam wejść, więc jeszcze trochę poćwiczę lub poproszę kogoś o 

pomoc” albo: „Nie potrzebuję tego, zajmę się czymś innym”. Ale w żadnym razie nie 

pomyślisz o sobie: „Jestem beznadziejny”. Taki zdrowy osąd samego siebie powoduje, że 

sam sobie jawisz się w wielu odcieniach. Możesz dziś być leniwym gadem, ale jutro będziesz 

pracowitym wołem. Dziś może ci nie wychodzić wiele rzeczy, by jutro dojść do doskonałości 

i pokazać sobie (i innym), że jesteś w tym świetny.  



Możesz być też niski, wysoki, garbaty lub mieć grube nogi – i co z tego? Jeśli nie pracujesz 

jako model, to nie ma to żadnego znaczenia. Dla nikogo. Albo nie – może to mieć głębszy 

sens, jak w przypadku genialnego tancerza, który stał się nim dlatego, że miał jedną nogę 

krótszą! Gdyby poddał się ocenie zewnętrznej – nie próbowałby tańczyć. Dzięki poczuciu 

własnej wartości nie musisz zajmować się ocenami innych osób, ich krytyką lub 

obgadywaniem, bo wiesz, że nie dotyczą ciebie, a są tylko przejawem ich żalu, smutku lub 

frustracji. 

Dlatego poczucia własnej wartości swoich dzieci nie dasz rady zbudować na chwaleniu. Bo 

chwalenie przypomina osądzanie – lubi słowa w stylu: fajnie, super, ślicznie. „Śliczny 

rysunek”. I sprawa załatwiona. Jesper Juul pisze, że ktokolwiek próbuje oceniać, tak 

naprawdę nie jest zainteresowany drugą osobą. Marshall Rosenberg, twórca Porozumienia 

bez Przemocy, dodaje, że to tylko statyczny obraz, a życie jest przecież dynamiczne, ciągle 

się zmienia. Poza tym kto ci dał prawo do oceny rysunku, jeśli nie jesteś światowej sławy 

artystą? Przecież nie masz do tego narzędzi. “Ślicznie” to za mało. 

Prawdziwa wartość twojego dziecka polega na tym, że jest! 

Kochaj je za to, że istnieje, a nie za to, jak próbuje ci się przypodobać. Zauważaj, obdarzaj 

uwagą, dawaj informacje na temat swoich uczuć. Powiedz: „Podoba mi się ten rysunek. 

Ciekawe, co powie tata, jak wróci”. Albo: „A co to jest? Wyjaśnisz mi, co dokładnie 

narysowałaś?”. A gdy dziecko woła: „Mamo, patrz!”, odpowiedz: „Widzę cię!”. 

Pokaż dziecku, że jest dla ciebie ważne, że masz dla niego czas. Także wtedy, gdy cię 

rozczarowuje, gdy jego zachowanie jest dla ciebie trudne. Okaż wsparcie, pomilcz, poczekaj, 

aż będzie chciało mówić od siebie. Obdarz zaufaniem, nie krzycz ciągle: „Uważaj, bo się 

pokroisz!”, “Uważaj, bo spadniesz!”. Spokojnie poczekaj, popatrz. I potem powiedz, co 

widziałeś. Dodaj do tego swoje emocje lub uczucia. Daj zobaczyć, że serce ci rośnie z jego 

powodu, że ci się podoba to lub tamto, że widzisz starania, nawet jeśli wyniki są słabe.  

Paradoksalnie porażki są świetnymi nauczycielami – tego, że czasami trzeba więcej pracy lub 

cierpliwości. Albo że nad czymś warto trudzić się znacznie dłużej i podejmować więcej prób, 

zanim się uda, albo tego, że to nie jest dziecka mocna strona i warto poszukać w innych 

obszarach. I takie zdrowe podejście do siebie spowoduje, że w przyszłości twoje dorosłe już 

dziecko będzie wiedziało, gdzie szukać powodzenia i na czym budować na przykład swój 

zawodowy sukces. Będzie akceptowało to, co mu się przytrafia, i dzięki temu będzie żyło mu 

się piękniej.   

Autor: Emilia Kulpa-Nowak 

Współtwórczyni Laboratorium Porozumienia bez Przemocy – www.NVCLab.pl, trenerka i dziennikarka, 

absolwentka studiów NVC, uczestniczka wielu zaawansowanych kursów NVC (Nonviolentcommunication, 

Porozumienie bez Przemocy), założycielka i przez kilka lat prowadząca portal dzielnicarodzica.pl, autorka 

kursów online, tekstów dla prasy i do Internetu oraz książki dla rodziców. 

 

http://dziecisawazne.pl/slicznie-to-za-malo-poczucie-wlasnej-wartosci-a-chwalenie-dzieci/ 

http://dziecisawazne.pl/slicznie-to-za-malo-poczucie-wlasnej-wartosci-a-chwalenie-dzieci/


Co jest w życiu ważne. Pokaż to swojemu dziecku! 

Uczciwości i prawdomówność 

Jeśli chcesz, by twoje dziecko było uczciwe, po prostu… bądź uczciwy. Uczciwy w stosunku 

do innych ludzi, w stosunku do dziecka, a także w stosunku do samego siebie. Nasze dzieci 

doskonale potrafią wyczuć nieprawdy i dobrze wiedzą, kiedy udajemy. Boli cię głowa, ale 

udajesz, że wszystko jest OK? Pokłóciliście się, ale przed dziećmi gracie szczęśliwych? One 

to widzą i czują. To pilni obserwatorzy, którzy mają radary nastawione na nieuczciwość. Jeśli 

chcesz, by twoje dziecko było uczciwe, nie udawaj przed nim – bądź prawdziwy i mów 

otwarcie na poziomie, który zrozumie. Jednocześnie nie karz swojego dziecka za bycie 

uczciwym. Nie karć go za prawdę i za otwarte mówienie ci tego, co myśli. 

Otwartość na innych 

Ludzie są różni. To banał, ale często o tym zapominamy. Ludzie mają różne doświadczenia 

życiowe, są na różnym etapie osobistego rozwoju, mają różne poglądy na te same sprawy. 

Jeśli chcesz, by twoje dziecko było akceptowane takim, jakim jest, naucz je akceptować i 

przyjmować innych. Jak? Samemu nie wydając ocen, będąc otwartym na drugiego człowieka 

i będąc go prawdziwie ciekawym. Bądź otwartym na własne dziecko. Słuchaj go, by usłyszeć, 

co chce ci tak naprawdę powiedzieć, a nie tylko po to, by mu natychmiast odpowiedzieć. 

Pokaż mu niezwykłość ludzkiej różnorodności i naucz jej szanowania, samemu ją szanując.  

Szacunek do granic cudzych i własnych 

Każdy z nas ma swoje granice. Umiejętność ich szanowania jest niezwykle ważna w 

budowaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi. Jeśli chcesz, by twoje dziecko szanowało twoje 

granice, musisz najpierw samemu umieć je zauważyć i… uszanować. Dać sobie prawo do ich 

posiadania, dać sobie prawo do zadbania o samego siebie, do niezgody na pewne zachowania, 

do samodecydowania. To mocno wiąże się z tematem uczciwości. Szanując swoje granice, 

daj też do tego prawo twojemu dziecku. Słuchaj go, szanuj jego „nie” i weryfikuj, co 

naprawdę stoi za dziecięcym „nie chcę”. 

Wiara w siebie 

Jeśli chcesz, by twoje dziecko wierzyło w siebie, wierzyło w swoje możliwości i 

umiejętności, wierzyło, że da radę i jest wartościowe takie, jakie jest, daj mu tego przykład. 

Uwierz w siebie. W swoje kompetencje jako rodzica, w swoje możliwości i w to, że jesteś 

dobry taki, jaki jesteś. Że dajesz radę, że potrafisz, że warto próbować. Jednocześnie nie 

podkopuj wiary w siebie swojego dziecka. Nie musisz mu we wszystkim pomagać, ono 

naprawdę jest kompetentne i potrafi sobie poradzić. Nie wyręczaj, nie ułatwiaj i nie usuwaj 

każdej przeszkody spod nóg. Doceń, gdy sobie poradzi, zwracając uwagę na jego 

samozaparcie i dążenie do celu, na cechy jego osobowości, które pozwoliły mu osiągnąć to, 

co sobie założyło, a nie marnując energię na bezproduktywne „brawo” i „super”. 

 



Jesteś ważny! Ale nie jesteś ważniejszy od innych 

To jedna z cenniejszych informacji dla naszych dzieci. Każdy człowiek potrzebuje wiedzieć, 

że jest ważny. Że się liczy, że jest brany pod uwagę. Jeśli chcesz, by twoje dziecko miało tego 

świadomość, pokaż mu to. Pokaż, że jego zdanie cię interesuje, że bierzesz pod uwagę jego 

potrzeby i jego opinie. Jednocześnie pokaż mu, że twoje zdanie, zdanie partnera, rodzeństwa 

też jest równie istotne. Ucząc go szanować innych ludzi, szanować ich granice, pokazujesz 

dziecku, że każdy człowiek jest ważny. Ale nie jest ważniejszy od innych. 

Dziecko najłatwiej i najszybciej uczy się przez przykład. Jeśli chcesz przekazać mu swój 

system wartości, po prostu prawdziwie i autentycznie nim żyj. 

 

Autor: Magda Karpienia 

 

Źródło:http://dziecisawazne.pl/zyciu-wazne-pokaz-swojemu-dziecku/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFILAKTYKA W RODZINIE 

BLIŻEJ SIEBIE – DALEJ OD NARKOTYKÓW... 
 

Być rodzicami nastolatka nie jest łatwo. Jeżeli jednak rozumie się i pamięta, że okres 

dorastania jest tak samo trudny dla rodziców, jak i dla dziecka - to połowa sukcesu.  

Większość rodziców najbardziej boi się okresu, kiedy dziecko zaczyna dorastać. Zaczyna 

wtedy wymykać się spod kontroli, buntuje się, poszukuje nowych doświadczeń, a rodzice 

czują się bezradni, w dodatku mniej ważni dla dziecka niż jego rówieśnicy.  

Wszyscy chcemy być dobrymi rodzicami i na ogół nie szczędzimy wysiłku, aby nasze dzieci 

były szczęśliwe. Staramy się, chcemy dla dziecka jak najlepiej, a mimo to zdarza się, że 

spotykają nas rozczarowania, a dziecko sprawia kłopoty.  

Ten krótki poradnik jest adresowany do wszystkich rodziców. Być może porady tu zawarte 

dla wielu osób są oczywiste, ale być może dla niektórych okażą się pomocne i zwrócą ich 

uwagę, że rodzice mają decydujący wpływ na to, czy dziecko sięgnie po narkotyki.  

Nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak całkowicie uchronić dziecko przed 

narkotykami, ale jedno jest pewne: im lepszy mamy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej 

ustrzeżemy je przed narkotykami.  

Rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem, bo pozwala lepiej poznać jego 

świat, oczekiwania, marzenia, ale też różnorodne problemy. Nie bójmy się rozmawiać także 

na trudne tematy. Wiedza o narkotykach pomaga przełamać opory przed rozmową z 

dzieckiem na ten trudny temat. Im więcej wiemy na temat narkotyków, tym łatwiej 

przekonamy dziecko o ich szkodliwości. Używajmy rzeczowych argumentów.  

Co warto wiedzieć i robić, aby chronić dziecko przed narkotykami:  

 znać prawa rządzące rozwojem dziecka,  

 wiedzieć jak budować dobry kontakt z dzieckiem,  

 znać powody, dla których młodzi sięgają po narkotyki,  

 być konsekwentnym w przestrzeganiu zasad,  

 mieć rzetelną wiedzę na temat narkotyków. 

 

 

 

 

 

Źródło: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, O narkotykach i narkomanii   

 

 

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=1
https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=111489


Fonoholizm - nałogowe korzystanie z telefonów 

komórkowych 
 

W dzisiejszych czasach zapewne niewiele osób wyobraża sobie codzienne funkcjonowanie 

bez telefonu komórkowego. Jest on wszechobecny, potrzebny i niewątpliwie bardzo 

użyteczny. Trzeba jednak wiedzieć, jak 

z niego korzystać, ponieważ nadużywanie go może prowadzić do fonoholizmu. Mówimy o 

nim, gdy nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować bez tego urządzenia. Jest ono 

włączone 24 godziny na dobę, a gdy śpimy, jest w zasięgu ręki. Cały czas sprawdzamy, czy 

nie ma jakiegoś powiadomienia, a nie mogąc odebrać telefonu, czujemy niepokój i 

rozdrażnienie. 

  

 
  

  

 Fonoholizm może doprowadzić do: 

• osłabienia więzi z rodziną, przyjaciółmi 

• zubożenia języka 

• trudności w nawiązywaniu bezpośrednich relacji 

• zaniku pasji, zainteresowań 

• zaburzeń funkcji biologicznych, np. snu 

• zaniedbywania obowiązków. 

  

Dziecko i telefon - jak postępować? 
Rodzicu: 

 Nie dawaj dziecku telefonu do zabawy, aby go czymś zająć, podczas, gdy Ty jesteś 

zajęty 

 Monitoruj czas jaki dziecko spędza z telefonem 



 Ustalaj granice - w jakich sytuacjach telefon jest dozwolony, a w jakich nie (np. nie 

siadamy do stołu z telefonem, nie odbieramy wiadomości podczas odrabiania lekcji) 

 Nie ucz dziecka bycia ''dostępnym non stop'' (tzn. nie złość się na dziecko, ponieważ 

nie odpisało na SMS kiedy np. grało w piłkę z kolegami). Częstym problemem jest to, 

że rodzice wymagają, aby dziecko odebrało od nich rozmowę bądź odczytało 

wiadomość natychmiast, ale jednocześnie mają do dziecka pretensje, że odpisuje od 

razu na wiadomości kolegom (np. podczas posiłku). Dziecko nie rozumie podwójnych 

standardów. Nie wie dlaczego telefon od rodzica jest dobry, a od kolegi zły 

 Dawaj dobry przykład, ponieważ dzieci uczą się przez modelowanie. To oznacza, że, 

jeśli sam korzystasz z telefonu w łazience, przy stole, prowadząc auto, to dziecko 

będzie uważało to za słuszne zachowanie 

 Organizuj dziecku zajęcie - bardzo często nadmierne korzystanie z telefonu wynika 

ze znudzenia. Dziecko nie ma co ze sobą zrobić, więc przegląda portale czy gra w gry 

online. Postaraj się, aby miało zainteresowania poza wirtualną rzeczywistością 

 Pokazuj „dobre aplikacje” - zamiast grania, nauka języka, kodowania, aplikacja do 

tworzenia kreatywnych filmików. Komórka nie musi być zła. Może rozwijać 

kreatywność dzieci. Warto pokazywać im zatem takie aplikacje, które będą je bawić  

i uczyć, nie będąc jedynie marnotrawieniem czasu 

 Nie pozwalaj dziecku spać z telefonem. Poza tym, że jest to niezdrowe, nie masz 

kontroli nad tym, na ile mocno używa ono komórki.  

Ważnym elementem jest też edukacja dziecka, czyli zwykła rozmowa na temat zasad 

kulturalnego zachowania oraz wpływu nadmiernego używania telefonu na jego życie. 

Pamiętaj, że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. 

  

Uwaga!!! Symptomy fonoholizmu: 
Często zerkam na telefon komórkowy, w celu sprawdzenia czy ktoś napisał wiadomość 

Często korzystam z telefonu, podczas, gdy się nudzę 

Noszę ładowarkę w razie, gdyby telefon się rozładował 

Nie mając telefonu często myślę kto do mnie pisał lub dzwonił 

Nie wyobrażam sobie codziennego życia bez telefonu komórkowego 

Kiedy jestem poza zasięgiem sieci, robię wszystko, aby odzyskać zasięg 

Jestem osobą zawsze dostępną ,,pod telefonem” 

Jestem kojarzona jako osoba, nie rozstająca się z komórką 

Staram się mieć telefon zawsze przy sobie, również kiedy kładę się spać lub wstaję z łóżka 

Zdarza mi się nie dosypiać, aby korzystać z komórki 

Odbieram połączenie nawet w sytuacjach, w których może to stwarzać zagrożenie 

Czasem łapię się na tym, że nie wiem jak przebyłem drogę z punktu A do punktu B 

Zaniedbałem obowiązki domowe/ szkolne, bo telefon pochłonął zbyt wiele mojej uwagi 

Korzystam z telefonu nawet wówczas, gdy wykonuję inne obowiązki 

Czasem nie potrafię skoncentrować się na jednej czynności, gdyż jestem rozproszony 

z powodu telefonu 

Gdybym mógł korzystałbym z telefonu komórkowego niezależnie od sytuacji 

i wykonywanych czynności 

Wykorzystuję każdą wolną chwilę, aby skorzystać z telefonu 

Jestem osobą, która bardzo często robi zdjęcia sobie i innym i często umieszcza je w sieci, 

koncentrując na nich ogromną uwagę 

Nie widzę nic złego w korzystaniu z telefonu, nawet, gdy jestem w towarzystwie 



Czuję się zły/ zdenerwowany, gdy z jakichś powodów nie mogę korzystać z telefonu 

Zabranie mi telefonu, potraktowałbym jako surową karę 

Używając telefonu komórkowego, ograniczyłem realne kontakty 

Chciałbym wyłączyć telefon i nie być dostępny dla nikogo 

Podejmuję próby mające na celu ograniczenie korzystania przeze mnie z telefonu 

Trudno mi przestać korzystać z telefonu, nawet, po założeniu sobie limitu czasowego 

Czuję się przeciążony wiadomościami medialnymi 

Mam dosyć bycia „‟non stop‟‟ w kontakcie z innymi 

Jeśli zapomnę wziąć ze sobą telefon, robię wszystko, by mieć go przy sobie jak najszybciej 

Czuję wewnętrzną potrzebę, by odpisać jak najszybciej 

Czasem muszę ukrywać przed bliskimi, że korzystam z komórki 

Przywiązuję ogromną wagę do marki posiadanego telefonu 

Jestem osobą, która ciągle rozmawia przez telefon komórkowy 

Jeśli usłyszę dźwięk przychodzącej wiadomości od razu sięgam po telefon, nie ważne co 

w danej chwili robię 

Korzystanie przeze mnie z telefonu doprowadza do kłótni z najbliższymi. 

  

Jeśli podejrzewasz, że dziecko nadużywa mediów elektronicznych:  
1. Nazwij problem. Porozmawiaj z dzieckiem, powiedz mu, co niepokojącego widzisz 

w jego zachowaniu 

2. Przyjrzyj się sytuacjom, w których dziecko ucieka w wirtualny świat. Wspólnie 

z dzieckiem poszukaj alternatyw, np. działań, które sprawiają mu równie dużo przyjemności 

lub w podobny sposób pomagają odreagować nieprzyjemne emocje 

3. Ustalcie wspólnie harmonogram dnia, by zrównoważyć czas spędzany przez dziecko 

w sieci i poza nią 

4. Ustalcie zasady i etapy ograniczania korzystania z telefonu 

5. Nagradzaj sukcesy dziecka w ograniczaniu czasu spędzanego przez nie z telefonem 

6. Jeśli dziecko korzysta z telefonu w sposób, który zagraża jego zdrowiu (np. zaniedbuje 

podstawowe potrzeby fizjologiczne), zabierz telefon, ale wyjaśnij dziecku przyczyny tych 

ograniczeń. Dziecko poczuje się bezpieczniej, gdy będzie znało Twoje intencje.  

  

W skrajnych przypadkach nadużywanie mediów elektronicznych może się okazać poważnym 

problemem, wymagającym profesjonalnej pomocy. 
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