
 

 

Budowanie 

rodzinnego klimatu 

więzi i miłości jako 

fundament wartości. 
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Czego potrzebuje dziecko  

do rozwoju? 

Ciągłego okazywania mu, jak bardzo jest 

kochane i ważne, jaką jest dla rodziców 

radością.  

Dlaczego ????? 
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Dziecko, które czuje się kochane                   

i doceniane przez rodziców będzie                         

w sposób naturalny przyjmowało ich 

wartości.  

 

Wpajanie dzieciom wartości przez 

rodziców przepełnionych goryczą i złością 

jest skazane na porażkę. 
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Można zmusić dziecko do posłuchu,             

ale nie można mu nakazać prawdziwego 

szacunku do ludzi, życzliwości czy miłości.   

Kiedy zniknie presja i nadzór ze strony 

rodziców, dziecko najczęściej wyraża swój 

bunt i odrzuca wszelkie wartości,  

które były dla niego ważne  



Współczesny świat a rodzina   

Coraz więcej rodziców czuje się zagubionych                   

a nawet przerażonych w zderzeniu z wyzwaniami 

współczesnego świata - coraz trudniej jest być dobrym 

rodzicem; 

 

Coraz trudniej jest być dzieckiem BARDZO 

ZAJĘTYCH I ZESTRESOWANYCH 

DOROSŁYCH; 
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Mądry, kochający dorosły  

Zmiana z rodzica reaktywnego – który działa pod wpływem 

sytuacji, zwykle na negatywne zachowania dziecka na rodzica 

proaktywnego, który: 

 wyprzedza sytuacje,   

  zapobiega błędom,  

  uczy dziecko, objaśnia mu świat, poświęca dziecku czas,  

 wyposaża w ważne umiejętności- prawidłowej komunikacji,     

rozwiązywania problemów, radzenia sobie z emocjami,  

  przygotowuje do samodzielnego i odpowiedzialnego życia.  

6 



Co się takiego dzieje, że coraz 

więcej dzieci ma problemy i sprawia 

problemy? 

Czy dzieci rodzą się gorsze niż 50 czy 30 lat 

temu????? 
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Dzieci rodzą się takie same z takimi samymi 

potrzebami, ale żyją w innym świecie niż 

rodzice czy dziadkowe 
Otrzymują coraz mniej tego, co jest niezbędne do zdrowego rozwoju: 

 

 Czasu i bezwarunkowej miłości rodziców; 

 Stymulacji intelektualnej; 

 Kontaktów z wysoką kulturą; 

 Pozytywnych wzorców zachowań; 

 

A coraz więcej tego co szkodliwe: 

 Samotności; 

 Skierowanej przeciwko nim przemocy, agresji; 

 Antywzorów;  
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Rozwój dziecka przebiega                     

w trzech kręgach 

Krąg 1- rodzina, dom; 

Krąg 2 - otoczenie: dalsza rodzina, szkoła, 

przedszkole, koledzy, sąsiedzi; 

Krąg 3 - społeczeństwo, media;  
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Każdy z tych kręgów wpływa 

na dziecko, dostarczając 

określonych przekonań  

oraz wartości.  



Dom rodzinny  

Świat zewnętrzny i rozwój ekonomiczny wymusza na rodzicach 

ogromne zaangażowanie zawodowe;  

Dziadkowie do pomocy przy dzieciach są „dobrem deficytowym”; 

Rodzicom brak energii  by zajmować się dziećmi - praca, konkurencja, 

stres, obowiązki domowe, coraz powszechniejsze rozwody; 

Skutkiem tego jest niezaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci i ich 

samotność;  

Zabiegani rodzice, poganiają swoje dzieci, przeciążają je zajęciami, 

nieustannie krytykują i porównują z innymi dziećmi (zawsze lepszymi 

do własnych);  
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Dom rodzinny  

Rodzicom coraz częściej brakuje cierpliwości; 

W kontaktach rodzinnych znikają normy grzecznościowe, 

rozluźniają się więzi, brakuje świadomego nauczania wartości; 

Rodzice nie chronią dzieci przed złymi wpływami i pozwalają na 

wiele szkodliwych zachowań np. nadmiernie oglądanie telewizji, 

spędzanie zbyt dużo czasu przy komputerze;  

Nieobecność rodziców czy to fizyczna czy emocjonalna – wystawia 

dziecko na wielkie ryzyko wykorzystana przez złych dorosłych –  

stają się ofiarami różnych znajomości;  
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Najbliższe otoczenie, media   

Szkoła ma służyć nie tylko edukacji ale i wspierać (nie wyręczać) 

rodziców w wychowaniu; 

W szkole dzieci nie są dostatecznie uczone właściwych norm 

społecznych, a ich naganne a czasem wręcz chuligańskie 

zachowanie jest przez wielu nauczycieli ignorowane lub tuszowane;  

Media epatują sensacjami, doniesieniami o morderstwach, aktach 

terroru;  

Treści pozytywne, informacje kulturalne są marginalizowane;  
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Współczesne dzieci  często  

nie znajdują oparcia w żadnym  

z tych kręgów.   



Powinności rodziców  

Czy jestem oparciem i wzorem dla swojego 

dziecka? 

 

Czy nasz dom jest miejscem, w którym 

wszyscy się dobrze czują, mogą porozmawiać, 

odpocząć, rozwijać swe talenty i pasje? 
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Dlaczego to jest takie ważne? 

„Ponieważ największe sukcesy zawodowe 

nie zrównoważą porażki poniesionej                               

w domu”  
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Wychowanie jest trudne                      

i wymaga poświęceń  

„Kiedy jesteśmy rodzicami, po prostu musimy                       

z pewnych rzeczy zrezygnować, na rzecz dziecka.                      

Na tym polega dojrzałość, że widzimy w tym sens                 

i że robimy to bez poczucia własnej straty” 
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Wychowanie dziecka to najważniejsza 

praca dla rodzica  

Zwykle nie jesteśmy do tego przygotowani, bo nikt nas  

nie uczył, jak być rodzicem; 

Korzystamy w tym zakresie z tzw. „twardego dysku”                          

z programem wychowawczym naszych rodziców, czasami 

dobrym, czasami nie; 

Za wychowaniem, jakie sami odebraliśmy, przemawia 

najsilniej nasze przekonanie, że „przecież wyrośliśmy  

na ludzi” oraz to, że nie znamy innej metody wychowawczej; 
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Program naszych rodziców  

Nienawidziliśmy cichych dni w naszym domu - a sami 
kiedy dziecko nas rozgniewa rozpoczynamy maraton 
milczenia; 

Nie znosiliśmy wyzwisk i bicia - ale zachowanie naszego 
dziecka uzasadnia naszą irytacje; 

Nie rozumieliśmy ciągłego narzekania naszej mamy lub jej 
zjadliwej krytyki - ale sami to stosujemy; 

Nie chcieliśmy nadmiernego kontrolowania                                  
i niesłowności naszych rodziców - ale dziś to przecież inne 
czasy;   
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Dzisiejsi rodzice  
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Opieka nad dzieckiem  

To podstawowy pakiet rodzicielskich powinności: 

  

Zapewnienie jedzenia, ubrania, dachu nad głową; 

Dbania o zdrowie i bezpieczeństwo fizyczne; 

Zaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, 

społecznych i edukacyjnych;  

21 



Zasilenie emocjonalne 
Okazywanie dziecku 

bezwarunkowej miłości 

poprzez: 
 Pełen miłości kontakt 

wzrokowy;  

 Pełen miłości kontakt 

fizyczny; 

 Skupioną na dziecku 

uwagę i aktywne słuchanie 

tego, co ono mówi; 

 

Zaspokajanie 

podstawowych potrzeb 

emocjonalnych: 
 Bezpieczeństwa; 

 Akceptacji; 

 Poszanowania godności; 

 Przynależności; 

 Zachęty i wsparcia; 

 Osiągnięć i sukcesów; 

 Bycia ważnym i docenianym; 

 Stymulacji rozwoju; 
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 A nade wszystko - okazywanie troski, współczucia i zrozumienia  
 



Wychowanie - to swego rodzaju trening –  

od dyscypliny i kontroli nad dzieckiem  

do samodyscypliny i samokontroli,  

tak by wyrosło na mądrego, dobrego   

i szczęśliwego człowieka.  

 

23 



Powinności wychowawcze rodziców  

Bycie wzorem właściwych postaw i zachowań; 

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej w tym empatii - 

rozpoznawanie i nazywanie emocji, panowanie nad impulsami;  

Nauczanie myślenia - poprzez rozmowy z dzieckiem, czytanie, 

wskazywanie zależności przyczynowo - skutkowych, zachęcanie 

do stawiania pytań i wyciągania wniosków, rozważanie skutków 

własnego i cudzego zachowania; 
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Powinności wychowawcze rodziców  

 

Nauczanie norm i umiejętności społecznych- dobrych manier, dobrej 

komunikacji z innymi; 

Nauczanie wartości: szacunki, uczciwości, odpowiedzialności, 

otwartości, samodyscypliny, sprawiedliwości itd.; 

Nauczanie dobrej organizacji i pracowitości poprzez dobre 

planowanie; 

Przewodnictwo intelektualne i duchowe- rozmowy o życiu, przekaz 

wiary; 

Ochronę przez szkodliwymi wpływami, mądre korzystanie z mediów.  
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Większość rodziców zna swoje obowiązki 

w zakresie opieki  i należycie się z nich 

wywiązuje.  

 

Gorzej bywa z zasileniem emocjonalnym                       

i wychowaniem.   
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Rodzicielskie zaniedbania nie są już tylko przypisywane 

rodzinom tzw. „patologicznym” lub niewydolnym. 

Coraz częściej w tzw. dobrych domach (często 

zamożnych), gdzie rodzice są wykształceni, mają dobrą 

pracę i robią błyskotliwe kariery, dzieci cierpią  

na anemię emocjonalną.  



Współczesne dzieci cierpią  

na anemię emocjonalną  
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Przejawy anemii emocjonalnej  

 Nadpobudliwość, zaburzenia psychiczne, depresja; 

 Trudności językowe, nieumiejętność myślenia; 

 Nuda, brak motywacji; 

 Niskie samouznanie; 

 Samobójstwa; 

 Uzależnienia; 

 Agresja, cynizm, wulgarność; 

 Trudności w odróżnianiu dobra od zła; 

 Nieodpowiednie zachowania seksualne; 

 Prostytucja; 

 Działania aspołeczne i przestępcze. 
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Zasilenie emocjonalne to jedna z najważniejszych  

powinności rodzicielskich  

Głównym celem zasilenia emocjonalnego jest przekazanie 

dziecku naszej miłości, aby mogło zbudować mocne 

samouznanie, czyli przekonanie, że jest warte miłości  

oraz ma zaufanie do swoich kompetencji.  
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Empatia jako niezbędne wyposażenie 

psychiczne dziecka  

Jeśli okazujemy dziecku troskę, czułość, współczucie i zrozumienie, 

to będzie umiało w taki sam sposób odnosić się do innych; 

Jeśli pozostawiamy płaczące dziecko bez pocieszenia to zaniedbujemy 

jego potrzeby; 

Jeśli wyśmiewamy lęki to bagatelizujemy jego dziecięce problemy.  

 

Wówczas odbiera ono lekcję, że nie może liczyć na wsparcie                          

w ciężkich chwilach, że jego ból jest nieważny.  
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Zacznie wypierać swoje potrzeby, odetnie się  

od swoich uczuć, by nie cierpieć  z powodu odrzucenia.  

 

Jednocześnie zatrzaskuje za sobą drzwi do możliwości 

okazywania współczucia innym, jak bowiem mogłoby się 

wczuć w cudzą sytuację, skoro zablokowało własne 

uczucia, by nie cierpieć.   



Jaki typ rodzica lansuje współczesna kultura? 

Priorytetem jest kariera i własne przyjemności; 

Media kreują modę na dziecko jako „gadżet”; 

Dziecko staje się elementem szumu medialnego wokół 

sławnych rodziców, przedmiotem sensacyjnych dociekań, 

czy gwiazda jest przy nadziei; 

Niemowlęta ciągnięte są na plan filmowy, na zagraniczne 

wyprawy, sesje fotograficzne; 
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„Zwykli rodzice”- nie pozostają  w tyle.  

Maleńkie dzieci są zabierane na imprezy masowe, 

gdzie tatusiowie potrząsają nimi w rytm głośnej                     

i ostrej muzyki; 

Tatusiowie zjeżdżają z nimi w nosidełkach z długich 

tras narciarskich; 

Dzieci są bywalcami hałaśliwych kawiarni.  
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Dobro dziecka, jego podstawowe potrzeby 

bezpieczeństwa, spokoju, struktury, 

przewidywalności umykają z pola widzenia 

dorosłych, dla których liczy się własna rozrywka           

i samorealizacja.   

 

Przy takim podejściu jest coraz więcej dzieci 

zaniedbanych emocjonalnie.  



  Sposoby zaspokajania potrzeb 

emocjonalnych dziecka  

 Potrzeba bezwarunkowej miłości rodziców – miłość wynika z samego faktu,  

że dziecko jest i nie zależy od żadnych czynników np. płci,  urody, stanu 

zdrowia czy zachowania; 

 

Taka miłość mówi: 

„kocham cię z samego faktu, że jesteś, bo cię urodziłam, bo jesteś moja córką, 

synem”  

 

Bez względu na to jak się dziecko zachowuje, nigdy nie powinno usłyszeć  

od rodziców, że przestaną je kochać, ponieważ się źle zachowuje.  
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Pełen miłości kontakt wzrokowy  

Spojrzenie ma niezwykłą moc wyrażania uczuć; 

Możemy nim przekazać zachwyt i miłość, ale i dezaprobatę, 

złość czy nienawiść; 

Czasami rodzice próbują karać dziecko odmową kontaktu 

wzrokowego- „Zejdź mi z oczu ! Nie chce cię wiedzieć”;  

Zwykle dziecko po akcie nieposłuszeństwa próbuje nawiązać 

kontakt wzorkowy z rodzicem; 

Jeśli dorośli nie odpowiedzą na ten sygnał, dają dziecku  

do zrozumienia, że miłość zależy od jego zachowania;   
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Pełen miłości kontakt wzrokowy  

Nie egzekwujmy posłuszeństwa groźnym wzrokiem, 

ale używajmy w tym celu spokojnych słów;  

Wzrok zarezerwujmy  do przekazywania miłości; 

Patrzmy na swoje dziecko z dumą, radością, czułością, 

akceptacją; 
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Pełen miłości kontakt fizyczny 
 Brak dotyku sprawia, że dziecko traci chęć do życia; 

W szpitalach nawet wcześniaki są dotykane i głaskane, bo pod wpływem 

dotyku lepiej się rozwijają, działa on stymulująco na ich mózg; 

 Przytulania, głaskanie, pocałunek - mają ogromne znacznie dla rozwoju 

dziecka;  

 Problem płci w okazywaniu czułości - dziewczynkom zwykle okazuje się 

czułość, chłopcom zaś nie; 

 Chłopcy tak samo potrzebują dotyku - jego brak wynika raczej   z przekonań 

kulturowych a nie z braku potrzeby chłopców;  

 Brak kontaktu fizycznego powoduje u chłopców więcej kłopotów niż jego 

brak u dziewczynek.   
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Czy można zmierzyć miłość rodziców? 

Tak – to ilość czasu, jaki rodzice poświęcają dzieciom. 

 

Tymczasem  

 

Przeciętne dziecko rozmawia dziennie ze swoja mamą 

pół godziny a z tatą 7 minut.  
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To co rodzic może dać najcenniejszego 

swojemu dziecku to swój czas.  

Chodzi o taki czas, o taką uwagę by dziecko 

uważało, że w tym momencie jest 

najważniejszą osobą na świecie dla rodzica  
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Co to jest czas  w kontakcie                           

z dzieckiem? 

 C- cierpliwość; 

Z- zachwyt; 

A- akceptacja; 

S- szacunek;  
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Cierpliwość to - łagodność, delikatność, wyrozumiałość, 

spokój; 

 

Zachwyt - to radość z obecności dziecka; 

 

Akceptacja - to danie dziecku wolności do bycia takim, 

jakie jest i kochanie go takim, jakie jest; 

 

Szacunek – to grzeczność i troska o uczucia  i dobro 

dziecka. 
 
   



Pełne miłości wychowanie – to nie 

wychowanie liberalne 

Dziecko potrzebuje ustalenia jasnych zasad, granic i norm 

oraz konsekwentnego ich przestrzegania (ale bez opresji); 

Często pod wpływem teorii o liberalnym wychowaniu  

lub z uwagi na brak czasu rodzice pozwalają dzieciom  

na wszystko lub na niemal wszystko;  

W rezultacie dziecko czuje się zagubione, nie wie co wolno                     

a czego nie wolno, w rezultacie coraz częściej spadają  

na niego kary i przykre konsekwencje.  
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Zastanów się   

Co zrobiłeś swojemu 

dziecku?  

Czego nie 

zrobiłeś? 
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Dziecko pod presją- żeby wyciągnąć                           

z dzieci, ile tylko się da, wydaje się niepohamowana.  

Chcemy, żeby miały wszystko co najlepsze i żeby były 

najlepsze.   

Wychowanie helikopterowe- bo mama i tata stale krążą 

na nad głowami; 

„Curlingowe rodzicielstwo”- gorączkowe szczotkowanie 

lodu, zanim dziecko zrobi przerywszy krok.  
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„Dzieciocentryzm” 

Wyniesione na piedestał dzieci spodziewają się, że świat legnie                     

u ich stóp i wpadają  w złość kiedy tak się nie dzieje.  

 

Niektórzy rodzice nawet mówią o swoich dzieciach                         

w pierwszej osobie liczby mnogiej: 

„zdajemy międzynarodową maturę” 

 dostaliśmy się na Jagiellonkę”  
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Lary Winget mówi  

„Jeśli twoje dziecko ma 35 lat i mieszka z Tobą, nie umie 

zbudować dobrej relacji z drugą osobą, nie umie zarobić  

na swoje utrzymanie, nie ma pracy, nie ma wykształcenia, 

boryka się  z nałogami” 

 

 

TO TWOJA WINA !  
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Podsumowanie  

Kiedy dziecko: 

Czuje się prawdziwie kochane; 

 Kiedy mamy z nim bliski i ciepły kontakt; 

 Kiedy chętnie spędzamy z nim czas; 

 Kiedy cieszymy się na jego widok; 

 

To dziecko nam ufa i oznacza to, że stworzyliśmy specjalny, rodzinny 

klimat więzi i miłości, który jest żyzną glebą dla przekazywania wartości.  
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Dziękuję za uwagę 
Zapraszam do kontaktu  

pppdoradca@wp.pl  
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Warto poczytać   53 


