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Krótka refleksja nad rodzicielstwem 

Drogi rodzicu !!! 

Wychowując swoje dziecko, być może masz wizję, jakim dorosłym powinno się ono 
stać, jak dorośnie. Co powinno umieć? Jakie cechy posiadać? 

Być może pragniesz, aby Twoje dziecko umiało: radzić sobie z porażkami, własnymi 
emocjami, wyznaczać sobie cele i do nich dążyć, odnosić sukcesy, nawiązywać 
satysfakcjonujące relacje z ludźmi, dbać o porządek w swoim otoczeniu, gotować, 
prasować, robić zakupy, gospodarować pieniędzmi … itd. 

Zastanów się, czy to, jak postępujesz wobec dziecka, pomoże mu stać się takim 
właśnie dorosłym? Czas na naukę tych wszystkich umiejętności jest właśnie teraz, w 
dzieciństwie. Nie, gdy już ono dorośnie. 

 

Pragnąłem mleka matki, a dostałem butelkę z mlekiem. 
Pragnąłem rodziców, a dano mi zabawkę. 
Pragnąłem rozmowy, a dano mi książkę (telewizor, komputer). 
Pragnąłem się uczyć, a wystawiono mi świadectwo. 
Pragnąłem myśleć, a otrzymałem wiadomości. 
Pragnąłem mieć szerokie spojrzenie, a otrzymałem krótkie informacje. 
Pragnąłem szczęścia, a dano mi pieniądze. 
Pragnąłem sensu, a umożliwiono mi karierę. 
Pragnąłem nadziei, a dostałem niepewność. 
Pragnąłem się zmienić, a obdarowano mnie współczuciem. 
Pragnąłem żyć… 

 

Naukę samodzielnego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych trzeba 
rozpocząć jak najwcześniej. Dziecko, usamodzielniając się, zdobywa cenną 
umiejętność niezależnego myślenia, buduje poczucie własnej wartości, staje się 
odważne, zaradne życiowo, dociekliwe i ciekawe świata. Lepiej funkcjonuje w 
kontaktach z rówieśnikami. Wspieraj dziecko w tym naturalnym dążeniu do 
samodzielności: 

 Pozwalaj dziecku dokonywać wyborów: Posprzątasz teraz czy za godzinę? Do 
szkoły chcesz ubrać spódnicę czy spodnie? 
Włączaj dziecko w proces podejmowania decyzji dotyczących całej rodziny np. 
planowania sposobu spędzania wolnego czasu, wyboru miejsca wakacyjnego 
wyjazdu itp. 

 Nie zadawaj zbyt wielu pytań: Witaj, kochanie. Dobrze, że już jesteś. 

 Nie odbieraj nadziei: A więc chcesz zostać piłkarzem. To może zapiszemy cię na 
treningi? 

 Zachęcaj dziecko do korzystania z cudzych doświadczeń: Być może sprzedawca 
w sklepie zoologicznym coś ci doradzi. 

 Ustal z dzieckiem obowiązki domowe dostosowane do jego możliwości. Zachęcaj 
do pomocy, np. w utrzymaniu porządku, gotowaniu itd.  
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 Okaż szacunek dla dziecięcych zmagań: Słój trudno otworzyć, czasem trzeba 
postukać łyżką w wieczko. 

 Nie wyręczaj dziecka, uwierz w jego możliwości. Zachęcaj do podejmowania 
decyzji i rozwiązywania problemów adekwatnych do jego możliwości. Dyskretnie 
obserwuj, jak radzi sobie z różnymi czynnościami, pomagaj tylko wtedy, gdy 
zachodzi taka potrzeba. 

 Nie śpiesz się z dawaniem odpowiedzi i gotowych rozwiązań, kiedy dziecko 
rozwiązuje jakiś problem: To bardzo ciekawe pytanie. A co ty o tym myślisz? 

 Pozwalaj dziecku popełniać błędy i pomagaj mu uczyć się na nich. Nie krytykuj. 
Wspieraj w sytuacji porażek i ucz aktywnego radzenia sobie z nimi. Powiedz, że 
jesteś dumny z jego pracy i wysiłku, namawiaj do podejmowania kolejnych prób. 
Doceniaj inicjatywę, a nie efekty działań: Widzę, że wiele trudu włożyłeś w ... 
Trzeba będzie jeszcze popracować nad … 

 Daj dziecku czas, okazuj cierpliwość, nie irytuj się, gdy zmaga się z jakąś 
umiejętnością. Osiąganiu samodzielności może towarzyszyć nieporządek (np. 
podczas prób gotowania), ale to nie oznacza, że trzeba dziecko wyręczać i 
pozbawiać satysfakcji z faktu, iż poradziło sobie samo.  

 Okazuj radość z każdego sukcesu, jaki dziecko osiąga. Nazywaj to, co udało mu 
się zrobić samodzielnie: Jestem dumna, że potrafisz … Cieszę się, że dałeś radę 
… Wiedziałam, że poradzisz sobie z ... 

 

Czy ograniczone dziecko będzie umiało zmagać się z życiem, jeśli wcześniej nie 
nauczyło się pokonywania trudności? Nie uczyni tego, jeśli o wszystkim zawsze 
decydowali rodzice. Za każdym razem, kiedy wykonujemy coś za dziecko, 
odbieramy mu część jego życia. 

 

„Trzymanie dziecka pod kloszem” jest wstrzymywaniem jego rozwoju. 

Kochać dziecko to pomagać mu żyć samodzielnie. 
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