
68 DZIECKO  LISTOPAD 2012

WYCHOWANIE

że są nie bez piecz ne. Dla dziec ka róż no rod -

ność w je go świe cie mo że być czymś przy -

jem nym lub trud nym. 

Od każ de go coś do bre go

Je śli ro dzi ce ma ją od mien ne spoj rze nie na

opie kę nad mal cem niż dziad ko wie, panie

w przed szko lu czy opie kun ka, to po win ni

na zwać te róż ni ce, wy tłu ma czyć te od mien -

ne sta no wi ska dziec ku. „Wie my, że dziad ko -

wie cza sa mi da ją ci sło dy cze przed snem. Na

wa ka cjach u dziad ków mo że się tak zda rzyć,

ale w do mu pil nu je my z ta tą, że byś miał

czyste ząb ki na noc” al bo „ Tak, tak, wiem, że

z cio cią Agą cho dzisz na tę wy so ką zjeż dżal -

Każde dziecko w którymś momencie swego życia odkrywa, że to, co mówi jedna ważna

dlaniego osoba, „nie zgadza się” z tym, czego wymaga inna ważna osoba. Jest zdezorientowane,

bonie wie, komu ma się podporządkować. I komu może zaufać.

Tekst ALEKSANDRA KSOKOWSKA-ROBAK i KATARZYNA ZEH, psycholożki z poznańskiej pracowni Humani

D
ziec ko, któ re prze by wa nie tyl ko

w do mu ro dzin nym, ale i po za

nim (u bab ci, w żłob ku, w przed -

szko lu, z opie kun ką), uczy się, że

w róż nych miej scach wy ma ga nia i upo do ba -

nia do ro słych nie są ta kie sa me. Do strze ga

i do świad cza na włas nej skó rze, że jed ni

ludzie są mniej, a in ni bar dziej su ro wi, jed ni

lu bią mu zy kę, in ni sport, czy ta nie ksią żek,

pa trze nie przez ok no lub go to wa nie. W do -

mu ro dzi ce poz wa la ją bie gać, a w przed -

szko lu nie wol no, u dziad ków po obie dzie

jest bu dyń, a w do mu jo gurt al bo ba nan.

W przed szko lu pani poz wa la le pić z pla ste -

li ny, któ ra we dług bab ci bru dzi dy wan, i wy -

ci nać no  życzka mi, o któ rych ma ma mó wi,

Kie dy Na tal ka szła do
przed szko la, oba wia łam się
że bę dzie pła kać i nie po lu bi
pani. Nic z tych rze czy
– mo ja cór ka wi ta dzień
uśmie chem, chęt nie ba wi
się z no wy mi ko le ga mi,
a panią… UWIEL BIA. Pani
sta ła się wy rocz nią, a za sa -
dy przed szkol ne „po wszech -
nie obo wią zu ją cy mi”. Po -
cząt ko wo mnie to śmie szy ło.
Te raz pod no si ciś nie nie.

Różny 
światjest ten
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nię. Cio cia jest bar dzo zwin na i umie się tam

z to bą wdra pać. Ja tak jed nak nie po tra fię,

więc pój dzie my na huś taw ki”. War to dziec ku

tłu ma czyć, że świat jest róż no rod ny, a lu dzie

się mię dzy so bą róż nią. 

Ja kie zy ski dla dziec ka mo gą pły nąć z do -

świad cze nia róż nie spra wo wa nej opie ki? Przy

cio ci tre nu je swo ją od wa gę, ma ma uczy je

ostroż no ści, od dziad ków do wia du je się,

że wa ka cje rzą dzą się swo i mi pra wa mi,

a w przed szko lu – że trze ba po cze kać na

swo ją ko lej.

W la bi ryn cie za sad

Dziec ko szyb ko się uczy, że w róż nych

miej scach i w obec no ści róż nych osób mo -

gą rzą dzić róż ne za sa dy. Ale po trze bu je

cza su, żeby to roz poz nać i za pa mię tać. Dla -

te go spraw dza, czy re gu ły z przed szko la,

„dzia ła ją” w do mu i na od wrót. Jak to ro bi?

W przed szko lu przed wyj ściem na spa cer

z gru pą nie w kła da bu tów. Po tra fi to zro bić

sa mo dziel nie, ale w do mu ma ma za wsze mu

za pi na rze py. Cze ka więc na po moc pani.

Dla od mia ny w do mu po szyb kim po sprzą -

ta niu za ba wek w swo im po ko ju do ma ga się

na klej ki. Tyl ko że ro dzi ce nie wie dzą jesz -

cze, że to przed szkol na na gro da za do bre

spra wo wa nie. 

Ist nie ją jed nak re gu ły, od któ rych nie ma

od stępstw. Wte dy, gdy róż ni ce do ty czą pod -

sta wo wych re guł chro nią cych ży cie i zdro -

wie (fi zycz ne i psy chicz ne). Dla mal ca ze ska -

zą biał ko wą ry go ry stycz ny za kaz w jed nym

miej scu: „Nie mo żesz pić mle ka”, i ła god ne

za chę ty w in nym: „Mle czko jest zdro we”

– po wo du ją cha os i kon sek wen cje zdro wot -

ne. Ma ły czło wiek nie jest w sta nie po wią zać

ich świa do mie z wy pi ciem szklan ki mle ka. To

ro dzi ce są od po wie dzial ni za utrzy my wa nie

ta kich za ka zów i za przy po mi na nie in nym

opie ku nom o ich prze strze ga niu. 

W jed no ści si ła

Do strze że nie i na zwa nie róż nic w po dej ściu

do wy cho wa nia dziec ka jest pier wszym kro -

kiem do roz mo wy z in ny mi opie ku na mi na -

sze go ma lu cha. Je śli nie roz ma wia my o róż ni -

cach w wy cho wa niu, to spra wa nie zni ka.

Roś nie nato miast iry ta cja i spa da za u fa nie.

I czę sto za czy na my za ła twiać spra wę „po -

przez dziec ko” („Po wiedz pani, że ma ma po -

zwa la nie jeść zup ki”. „Mu sisz przy pom nieć

ro dzi com, że nie moż na przy no sić włas nych

za ba wek”). A dziec ko ma dy le mat, ko go słu -

chać. Od kry wa też, że cza sa mi je go opo wie -

ści, co ro bi ło z kimś in nym, wzbu dza ją złość

i nie za do wo le nie słu cha cza. 

Dru gim kro kiem jest usta le nie, któ re

z roz bież no ści mo gą zo stać utrzy ma ne, a co

na le ży uwspól nić. To nie są ła twe roz mo wy.

Dziad ko wie czę sto są prze ko na ni, że ich pra -

wem jest roz piesz czać wnu ki, a pani w przed -

szko lu „ro bi tak od lat”. Uwa gi ze stro ny ro -

dzi ców nie raz trak to wa ne są ja ko pod wa że -

nie kom pe ten cji, dla te go waż ne, aby ta ką

roz mo wę za cząć od pod kre śle nia te go, co

na praw dę do ce nia my u osób, któ re zaj mu ją

się na szym po tom kiem. Do pie ro póź niej

dziel my się wąt pli wo ścia mi.

Nie wszyst ko jed nak da się usta lić. To

ro dzi ce mu szą zde cy do wać, na co mach ną

rę ką, mó wiąc dziec ku: „Jak je steś w przed -

szko lu, o tym, czy mo żesz le pić pą czki z bło -

ta, de cy du je pani, ale jak wy cho dzisz ze mną,

nie wol no ci te go ro bić”. Mu szą też wy brać,

co jest nie pod wa żal ne, po nie waż do ty czy

pod sta wo wych za sad i war to ści (np. w kwe -

stii nie zmu sza nia do je dze nia, pra wa do in -

tym no ści w to a le cie, nie wy pusz cza nia

dziec ka sa me go na plac za baw, na wet ten

tuż przed blo kiem). 

Obo pól ne ko rzy ści

Ta ka pra ca nad róż ni ca mi bu du je spój ność

i si łę ro dzi ny – ro dzi ców ja ko pa ry, któ ra

mo że wspól nie dzia łać i jest w sta nie w tym

ce lu roz ma wiać, oraz ca łe go sy ste mu ro -

dzin ne go, w któ rym prze strze ga ne są sta -

bilne za sa dy. To two rzy również swo i stą

„kul tu rę” ro dzi ny i jest jej wy pra co wa nym

osią gnię ciem. 

Dziec ko naj szyb ciej uczy się spój nych

za sad, to zna czy ta kich, któ re nie za le żą

od miej sca ani oso by, ale pa nu ją wszę dzie,

nie ma od nich wy jąt ków. Je śli za sa dy są

spój ne, to w prze ko na niu dziec ka „wia do -

mo, o co cho dzi”. � 

l Gdy ob ser wu je cie, że wa sze za sa dy bar dzo róż nią się od za sad in nych opie ku -

nów (dziad ków, przed szko la, żłob ka) i chce cie się przy jrzeć z oso bą „z ze wnątrz”,

jak to wpły wa na was i wa sze dziec ko.

l Gdy chce cie wspól nie po roz ma wiać o wa szych wy ma ga niach wy cho waw czych

i ich hie rar chii.

l Kie dy wa sze dziec ko nie res pek tu je usta lo nych przez was re guł.

l Gdy z oso ba mi opie ku ją cy mi się dziec kiem wesz li ście w kon flikt, któ re go pod -

ło żem są kom pe ten cje wy cho waw cze, i chce cie go roz wią zać. 

l Gdy styl opie ki dziad ków, opie kun ki czy na u czy ciel ki nad wa szym ma lu chem

nie po koi was, iry tu je, zło ści i nie wie cie, co da lej ro bić.

KIEDY DO PSYCHOLOGA 

W DOBRYCH RĘKACH

Wybierając przed szko le, opie kun kę, uma wia jąc się

z dziad ka mi na opie kę nad dziec kiem, war to za dać

so bie kil ka py tań:

l Czy na sze dziec ko jest tam bez piecz ne?

l Czy do brze czu je się z opiekunem/opiekunką? 

l Czy ja ko ro dzi ce ma my za u fa nie do oso by/in sty -

tu cji, pod któ rej opie ką zo sta wia my dziec ko?

l Czy wie my, ja kie po dej ście do opie ki nad dziec -

kiem ma ta oso ba, ja kich za sad się trzy ma? 

l Czy ak cep tu je my róż ni ce w na szych po dej ściach

do wy cho wa nia dziec ka?

l Czy ma my po czu cie, że moż li wy jest dia log, wy -

mia na spo strze żeń, „do ga da nie się”?

l Czy na sze zda nie ja ko ro dzi ców jest uzna wa ne

za de cy du ją ce w spra wach do ty czą cych dziec ka?
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