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C
ze ka my na wa ka cje
ca ły rok. Ko ja rzą nam
się ze słoń cem, od po -
czyn kiem by ciem z bli -

ski mi, ra do ścią i przy go dą. I z ta -
kim na sta wie niem szy ku je my się
do wy ja zdu. My, do ro śli.

Dziec ko też szy ku je się do
pod ró ży. To ma lut kie czu je, że
coś się dzie je. Wię ksze być mo -
że pa mię ta, jak to by ło osta t nim
ra zem, i sa mo wkła da za baw ki do
ple ca ka. Ma ma i ta ta opo wia da -
ją, jak bę dzie faj nie, i są po zy tyw -
nie na sta wie ni. I tak czę sto jest

– ży cio wym par tne rem), co po -
wo du je, że szcze gól nie sku pia -
my się na dzie ciach. 

Nie po kój ro dzi ców mo że
wzbu dzać wie le spraw:
�że dziec ko du żo pła cze: „prze -
cież nic ta kie go się nie dzie je!”;
�że się boi i „wie sza się na ro -
dzi cach”;
�że chce być z jed nym z ro dzi -
ców (za zwy czaj z ma mą), a dru -
gie  od su wa; 
�że na tle in nych dzie ci jest:
zbyt ruch li we/zbyt wy co fa ne;
�że za ma ło mó wi/za du żo
mó wi;
�że jest nie za do wo lo ne: „ty le
atrak cji, a jej cią gle coś się nie 
po do ba”;
�że nie ma my „wspól ne go
fron tu”.

Nie po kój nie jest do brym
to wa rzy szem od po czyn ku. Jest
sy gna łem do za ję cia się spra wą
w przy szło ści. Na razie za sta -
nów my się, jak lu bi my od po czy -
wać my – do roś li, i co spra wia
fraj dę na sze mu dziec ku. I jak to
uło żyć,  by czas spę dzo ny ra zem
był przy jem ny dla wszyst kich.�

po trwać kil ka dni – za nim dziec -
ko oswoi się z no wym miejscem,
za pa cha mi, od gło sa mi i bę dzie
się za cho wy wać jak zwy kle. 

To nor mal ne, że huk mo rza,
ugry zie nie ko ma ra czy wi dok
kro wy z bli ska mo że prze stra -
szyć. I że dziec ko, prze ję te no wą
sy tu a cją, bie ga jak na krę co ne.
Nor mal ne, że cho wa się za ma -
mę – mi mo że za wsze wy da wa -
ło się od waż ne. 

W no wym oto cze niu ma -
luch czę sto „za po mi na” róż nych
umie jęt no ści, chce wró cić do 
te go, co zna ne i bez piecz ne. Je śli
do pie ro za czą ł pić z ku be czka,
mo że chcieć bu tel ki. Je śli nie -
daw no za czą ł ro bić siu siu do 
to a le ty, to w no wym miej scu
mo że do niej „nie zdą żyć”.
W no wych wa run kach trud niej
użyć umie jęt no ści, któ rych do -
pie ro co się na u czy ł. Dla te go
dzie ci czę sto ko rzy sta ją z tych
już do brze utrwa lo nych.

Zmo ra po rów nań

Ur lop to czas, kie dy po zna je my

no we oso by, szcze gól nie in ne

ro dzi ny z dzieć mi. Skła nia to do
wy mia ny spo strze żeń i po rad.
Nie kie dy jed na uwa ga in ne go ro -
dzi ca zmie nia pa trze nie na włas -

ne dziec ko. Na plus lub na mi -
nus. Być mo że nie wie dzie li ś-
cie do tąd, że wasz ma lec jest
nad zwy czaj zręcz ny al bo że
pięk nie mó wi? Ma cie po wód do
za do wo le nia. A mo że nie do -
strze gli ście, że jest nad po bu dli -
wy al bo wy co fa ny? Oglą da nie
dziec ka wśród ró wieś ni ków skła -
nia do po rów nań. Wi dząc, że
szyb ko bie ga al bo do wo dzi gru -
pą, roś nie my w du mę, kie dy jed -
nak trud no mu zła pać pił kę al bo
ba wi się sa mo, czu je my się za -
wsty dze ni, za nie po ko je ni, po i ry -
to wa ni. I czę sto za po mi na my
o tym, co lu bi i po tra fi.

Ko men ta rze oraz za chwy ty
i skar gi na dzie ci to zwy kle jed -
nen z głów nych te ma tów roz -
mów. A dzie ci czę sto są świad -
ka mi, gdy w „do brej wie rze”
sta wia my im pseudo diagnozy.
Nie któ rzy ro dzi ce za czy na ją
uważ nie ob ser wo wać i oce niać
dziec ko, za miast po pro stu
z nim być. 

Róż ni ce zdań

Wa ka cyj ny wy jazd to wię cej

cza su spę dza ne go z dzieć mi

– wię cej za baw, roz mów, ob ser -

wa cji – szcze gól nie dla ro dzi ca,

któ ry na co dzień pra cu je, po -

zo sta wia jąc dziec ko pod opie ką

nia ni, bab ci, żłob ka lub przed -

szko la. Ma ma i ta ta ma ją więc
oka zję bar dziej skon cen tro wać
się na syn ku czy có recz ce. 

Na co  dzień te go cza su jest
mniej. Prze by wa nie ra zem da je
moż li wość uczest ni cze nia w wy -
da rze niach zwią za nych z dziec -
kiem i ob ser wo wa nie sy tu a cji
z je go udzia łem. Nie kie dy ich in -
ter pre ta cje czy wnio ski, ja kie
każ de z ro dzi ców wy cią ga, bar -
dzo się od sie bie róż nią. A to
pro wa dzi do dys ku sji, pre ten sji
i wy ty ka nia so bie błę dów. Zna cie
to: „Cie ka we, od ko go twój syn
na u czył się ta kich odzy wek” al bo
„No, to masz efek ty two je go
roz piesz cza nia”. 

No we nie po ko je

Pod czas ur lo pu ob ser wu je my

dziec ko w no wych sy tu a cjach,

sły szy my uwa gi in nych ro dzi -

ców na je go te mat, zde cy do -

wa nie wię cej cza su spę dza my

wspól nie (nie tyl ko z dziec kiem,
ale tak że z dru gim ro dzi cem
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przez ca ły wy jazd. Choć cza sem
w ten mi ły na strój wkra da się
nie po kój.

Wiele na raz

Dla ma lu cha wy jazd wią że się

z róż ny mi zmia na mi. No we oto -
cze nie, in ne miej sce do spa nia,
ro dzi ce bli sko przez 24 go dzi ny. 
W ta kich wa run kach dziec ko
„wy pa da z ryt mu” i za cho wu je się
ina czej niż zwy kle. Jest bar dziej
draż li we, re a gu je pła czem, wy-
 bu cha mi zło ści. Ten stan mo że

�STA RAJ CIE SIĘ ZA CHO WAĆ STA ŁY RYTM, zbli żo ny do do mo we go – wte dy
dziecko bę dzie się czu ło bez piecz nie i ko rzy sta ło z oka zji do opa no wy wa nia 
no wych umie jęt no ści. 
�TŁU MACZ CIE RZE CZY WI STOŚĆ. Z wie lo ma zja wi ska mi, przed mio ta mi, oso -
ba mi dziec ko sty ka się po raz pier wszy i nie wie, jak się za cho wać. Po ma gaj cie
w zo rien to wa niu się w tym no wym świe cie.
�PA MIĘTAJ CIE, ŻE JE STE ŚCIE NA WA KA CJACH. I jest to być mo że je dy ny ta ki
wspól ny czas w ro ku, w któ rym mo że cie po ba wić się, po le niu cho wać i oka-
 zy wać so bie bli skość. Dwa ty god nie spo ko ju są bez cen ne. Pod ję cie de cy zji, 
że wa sze wa ka cje tak właś nie ma ją wy glą dać, po mo że po wstrzy mać obawy
i odro czyć za ję cie się nie po ko ją cy mi spra wa mi.
�NIE OMA WIAJ CIE PRZY DZIEC KU WŁAS NYCH ROZ TE REK. Nie wol no do-
 pu ścić do te go, że by dziec ko za czę ło o so bie my śleć w ka te go riach „mam prob -
lem”. Naj czę ściej na zwa nie trud no ści „ety kie tą spe cja li stycz ną” (na sze dziec ko
ma ADHD, ją ka się, jest opóź nio ne w roz wo ju ru cho wym) wzma ga nie po kój 
ro dzi ców, a u dziec ka wy wo łu je pod po rząd ko wa nie się tej ety kie cie.
�UZGOD NIJ CIE PRZED WY JA ZDEM PO DZIAŁ OBO WIĄZ KÓW. Ustal cie, kie dy
obo je opie ku je cie się dzieć mi, kie dy da je cie so bie moż li wość wy mia ny, by jed -
no z was mog ło zre a li zo wać swo je pla ny na od po czy nek. 

Urlop bez stresu

Pamiętajcie 

– urlop to też

dobry czas, 

by kilka chwil

spędzić tylko 

ze sobą

– ze wzrokiem

skierowanym  

na  siebie  

jako  partnerów.  

WYCHOWANIE na wyjeździe

powiększenia
Wakacyjne

Rodzinny wyjazd skłania do patrzenia na dziecko z innej perspektywy, w przybliżeniu – niczym
przez lupę. Przyjrzenie się z bliska daje wiele informacji, potwierdza lub rozprasza wątpliwości.
Ma jednak i pułapki. Zbyt duża koncentracja na jednej sprawie uniemożliwia spojrzenie 
na całość. I tak przy patrzeniu przez lupę w słońcu trzeba uważać, aby coś się nie zapaliło.


