
Szkoła dla Rodziców  

Jeśli kochasz dziecko, nie pozwalaj mu na wszystko  

   

 Spośród różnych ludzkich uczuć wzajemna miłość między rodzicami i dziećmi jest najtrwalsza i 

najpiękniejsza. Dziecko reaguje na miłość miłością.   

   

W relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem występują dwa aspekty:  

   

 miłość, akceptacja, wsparcie dla dziecka:  

Rodzice obdarzają dziecko miłością bezwarunkową, mówiąc mu „Cieszę się, że jesteś, 

kocham cię takim jakim jesteś i nic nie może tego zmienić” Miłość dziecku okazujemy 

poprzez szacunek dla jego uczuć i potrzeb, akceptację dla jego  trudności i ograniczeń,  

dostrzeganie jego starań i mocnych stron, obdarzanie zaufaniem i poświęcanie czasu i 

uwagi. Dziecko, które otrzymuje od rodziców tak rozumianą miłość uczy się kochać 

siebie i innych, rozpoznawać swoje uczucia i potrzeby, ufać sobie.  

  

 granice, normy, wymagania stawiane dziecku.  

Wolność dziecka jest ograniczona prawami, uczuciami i potrzebami innych ludzi, 

normami społecznymi i kulturowymi. Rolą rodziców jest nauczenie dziecka 

respektowania tych ograniczeń poprzez: pokazywanie dziecku praw rządzących światem, 

pozwalanie na poniesienie konsekwencji własnych zachowań  oraz egzekwowanie 

wymagań.  

   

  Niekiedy zdarza się , że zapominamy o naszych zdolnościach wychowawczych i chcemy  być 

najlepszymi kumplami naszych dzieci. Natomiast dla dziecka w domu najważniejsi są nie 

dobrzy kumple, lecz rodzice, którzy obdarzają swoje dziecko miłością bezwarunkową, 

mówiąc mu: „Cieszę się, że jesteś, kocham cię takim jakim jesteś i nic nie może tego 

zmienić”. Miłość, akceptacja wsparcie – stanowią „grunt” dla stawiania wymagań. Dziecko jest 

skłonne przyjąć wymagania, ograniczenia wtedy, gdy stawia je ważna osoba i zależy mu na 

relacji z nią, czuje, że ma dużo do stracenia.   

   

 Czyli tyle samo miłości ile wymagań  

   

  Rodzice nie muszą być doskonali – dziecko potrzebuje „normalnych rodziców”, którzy 

popełniają błędy i potrafią się do nich przyznać i naprawić je. Takie momenty są bardzo ważne w 

wychowaniu dziecka. Postępując w ten sposób rodzice pokazują dziecku, że nie ma ludzi 



nieomylnych i pomagają mu zaakceptować jego własne błędy i porażki, przyjąć za nie 

odpowiedzialność.  

  Dzieci same w aktywny sposób dążą do zaspokojenia własnych potrzeb, korzystając także z 

możliwości jakie daje otoczenie poza rodziną.  

  Rodzice nie są w stanie i nie muszą sami zaspokajać wszystkich potrzeb swoich dzieci.  

Powinni pomóc dziecku skorzystać z kontaktów z innymi ludźmi np. dziadkami, nauczycielami , 

rówieśnikami. Nie muszą też być ciągle czujni i uważni i żyć w obawie, że przeoczą jakieś ważne 

potrzeby swojego dziecka – dziecko same pokazuje  rodzicom czego potrzebuje.  

  Najlepiej byłoby tylko nagradzać nasze dzieci. Najczęstszymi nagrodami, jakie można 

zastosować wobec dziecka w domu są:   

 pochwały za dobre wywiązanie się z powierzonych mu obowiązków;   

 uśmiech, przytulenie, miłe słowo, np. jesteś kochany, sprawiłeś mi radość;   

 dodatkowe wyjście do koleżanki lub jej zaproszenie do domu;   

 obejrzenie wybranego programu TV.  

   

  Dawanie pieniędzy lub kupowanie prezentów za dobre stopnie w szkole jest największym 

błędem, jaki mogą popełnić rodzice. Dziecko wówczas przestaje uczyć się dla siebie, tylko uczy 

się po to, żeby uzyskać zapłatę w postaci pieniędzy, ubrania, zabawek lub słodyczy.   Choć 

księgarskie półki uginają się od poradników i tak każdy rodzic musi wypracować własną metodę. 

Dziecko potrzebuje wsparcia rodziców, którzy będą je zagrzewać do pracy, a nie usuwać spod 

nóg wszystkie przeszkody. Umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami, to podstawa sukcesu. Ma 

na to wpływ to, co mówimy do dziecka, jak reagujemy na jego zachowanie - wpływa to na jego 

myślenie o sobie. Dziecko, które dobrze o sobie myśli z radością podejmuje nowe wyzwania.  

  Przekonanie dziecka, że choćby mu się nie powiodło, to i tak rodzice nie będą go mniej 

kochali, umacnia poczucie własnej wartości, wiarę w powodzenie i ułatwia sukcesy. Jeśli dziecko 

jest akceptowane i chwalone, czuje się bezpiecznie i nie wątpi w miłość rodziców. Chętniej 

próbuje samodzielności, uczy się doceniać innych. We wczesnym dzieciństwie rodzice są 

wyrocznią i ich ocena jest decydująca.  

  Jeśli dziecko słyszy często, że jest niegrzeczne, brzydkie, złe, głupie lub niezdarne, pojawia 

się w jego sercu żal, złość, nienawiść i poczucie winy. Te negatywne opinie powodują,  że  w 

końcu zaczyna w to wierzyć i źle myśli o sobie. Często jest to powodem załamania  i rezygnacji  z 

dalszych wysiłków.  

  Stosowanie upokarzających kar słownych i fizycznych nie przynosi żadnego pożytku, a wręcz 

przeciwnie: upokarza, budzi żal, gniew i pragnienie zemsty.   

  



Wychowywanie przez przemoc to wyraz naszej  bezradności  

 Wychowanie dzieci nie polega na odmawianiu im wszystkiego i nadmiernej surowości, ale 

kiedy uważasz to za słuszne, po prostu powiedz „nie”. I to zwykłe, stanowcze „nie” jest 

najbardziej przekonujące.  

  

Oto parę sposobów:  

 mów dziecku jasno i konkretnie, czego od niego wymagasz i oczekujesz,  

 wyznacz limit czasowy, pokaż dziecku na zegarze, żeby uświadomiło sobie upływ czasu,  

 zacznij od zachowań, które są dla Ciebie szczególnie ważne np.  odkładanie zabawek, 

przyborów szkolnych, ubrań na miejsce,  

 uświadom dziecku, z jakimi konsekwencjami łączy się nieprzestrzeganie zasad np. nie obejrzy 

ulubionego programu   

 konsekwentnie przestrzegaj zasad /jeżeli nie będziesz, dziecko przestanie Ci wierzyć/,  

 spraw, by przyziemne i nudne zadania stały się świetną zabawą np. sprzątanie pokoju w rytm 

ulubionej muzyki,  

 zorganizuj dziecku wiele twórczych i pożytecznych zajęć.  

   

  Dzieci należy kochać i wymagać od nich. One tego oczekują. Muszą czuć, że ktoś za nie 

odpowiada. Dziecko, które nie ma wytyczonych granic czuje się zagubione. Nie zapewnimy 

poczucia bezpieczeństwa dziecku, które będzie nami kierować. Dziecko czuje się bezpiecznie w 

domu, w którym rodzice wyznaczają zasady postępowania, a nigdy odwrotnie.  

  Dzieci potrzebują i oczekują od nas opieki, rady, wsparcia a przede wszystkim MIŁOŚCI.  

Miłości codziennej - takiej, która wzrasta razem z dzieckiem. Inaczej przecież okazujemy ją 

niemowlęciu czy przedszkolakowi. W jeszcze inny sposób nastolatkowi. Nie bójcie  się pokazać 

waszemu dorastającemu dziecku, jak bardzo jest dla was ważne, ile dla was znaczy i jak bardzo je 

kochacie. Nie przegapcie momentu, w którym dziecko przestaje chcieć z wami rozmawiać. 

Zastanówcie się czy znacie imiona jego przyjaciół, czy wiecie, jakiej muzyki słucha, co by 

chciało robić w dorosłym życiu. Jakiej potrawy nie znosi i czy śniło mu się coś ostatniej nocy? 

Pokażcie, że liczycie się z jego zdaniem, opinią. Sprawcie  by  chciało się przed wami otworzyć. 

Nie będzie łatwo, bo musicie, przekonać Wasze dziecko, że nadal warto z Wami rozmawiać.  

   

„Czym dziecko żyje, tego się nauczy"   

  

Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać.   

Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.   



Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.   

Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.   

Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, uczy się być cierpliwym.   

Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.   

Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.   

Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.   

Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.   

Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.  

Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni,  uczy się 

tego, jak znaleźć miłość w świecie.  

   

  

  

„DZIECKO JEST JAK WALIZKA, KTÓRĄ 

PAKUJEMY LATAMI.  

WSZYSTKO, CO SIĘ W NIEJ ZNAJDUJE MUSIELIŚMY TAM WŁOŻYĆ.”  
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