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WYCHOWANIE rozstania
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Dylematy

rodzica

Każ dy kij ma dwa
końce. Nie chęt nie
w to wie rzy my,
gdy potrze bu je my
jasnego roz strzy gnię cia.
Tak że w spra wach
wycho waw czych. 
Ale tu taj jesz cze
jaskrawiej wi dać, że nic
nie jest ani zu peł nie
czar ne, ani tyl ko bia łe. 
Na przykład rozstania.

GDY MIEJ SCE JEST NO WE 
I NIE OS WO JO NE
Kie dy to wa rzy szy my dziec ku w no wym miej scu, ma

ono szan sę uczyć się od nas, jak się za cho wać. Tak że

te go, jak ra dzić so bie, gdy spo ty ka nas coś nie co -

dzien ne go. Je steś my dla nie go wzo rem do na śla -

dowa nia. Na sze za cho wa nie po ka zu je, czy jest

bezpiecz nie. Dla te go tak waż ne jest, by ro dzic

towarzy szył dziec ku na po cząt ku po by tu w przed -

szko lu (żłob ku) i mógł po ka zać włas nym przy kła dem,

że jest to miej sce przy jaz ne i cie ka we. 

GDY MA LUCH CHCE PRÓ BO WAĆ 
RZE CZY NIE BEZ PIECZ NYCH
Nie któ re dzie ci są od waż ne i chęt ne do po zna wa -

nia „no wo ści”. Przy ta kich ma lu chach war to być

blisko, by za pew nić ma łe mu od kryw cy bez pie -

czeństwo. Wdra py wa nie się na wy so kie dra bin ki

– zgo da – ale z ase ku ra cją ta ty. Mie sza nie ja jecz ni cy

na pa tel ni – świet nie! – ale z po mo cą ma my. Dziec -

ko do sta je wte dy dwie in for ma cje. Pier wsza brzmi:

świat jest cie ka wy i war to go od kry wać. Dru ga:

jestem obok i po wiem ci, kie dy czas się za trzy mać. R
e
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Przeciągające się pożegnania dla malucha są sygnałem, że mama lub tata
nie są pewni, czy to na pewno dobry pomysł. Wzbudza to dodatkowy
niepokój. Gdy więc się już pożegnacie, dokonały się wszystkie rytuały
(całus, przytulenie, pa, pa), czas oddalić się pewnym krokiem.

POŻEGNANIA BEZ OCIĄGANIA

JE ŚLI PLA NU JE MY PO WRÓT DO PRA CY
Dziec ko ła twiej znie sie roz łą kę, je śli bę dzie my je do niej wcześ niej

stop nio wo przy zwy cza jać. Naj waż niej sze, to zna leźć opie kun kę,

do któ rej ma my za u fa nie. Spędźmy z nią i mal cem kil ka dni

na wspól nej za ba wie, po tem wy cho dźmy na trosz -

kę i stopniowo wydłużajmy czas rozłąki.

Pamiętajmy, by za wsze mó wić, że wy cho -

dzi my i kie dy wró ci my (po obie dzie, za -

raz po spa ce rze). I do trzy my wać sło wa. 

JEŚLI MAMY DOSYĆ I MUSIMY SIĘ NIECO ODIZOLOWAĆ  
Czasem tak bardzo mamy dość zajmowania się domem, opieki nad malu-

chem, tak dużo w nas irytacji i złości, że dla dobra wszystkich lepiej

się oddalić, zostawiając dziecko pod opieką drugiego rodzica lub kogoś

bliskiego. Nawet jeśli malec płacze. W tym momencie istnieje ryzyko,

że albo wybuchniemy, albo zaczniemy płakać razem z dzieckiem. Dlatego

spacer lub wyjście do kina może okazać się ratunkiem dla wszystkich.

Bli skość ro dzi ców daje dziec ku po czu cie
bez pie czeń stwa, pew ność, że „wszyst ko
bę dzie do brze”, że są rze czy, któ re się
nie zmie nia ją, mi mo że świat z dnia
na dzień mo że wy glą dać ina czej.
Kiedy powin niś my być przy dziec ku?

Tak się trudno rozstać

GDY MALCA COŚ BOLI
Ból powoduje, że pojawia się też niepokój i lęk.

Małe dziecko jeszcze nie uświadamia sobie,

skąd bierze się ból. Po prostu czuje całym

sobą, że się coś dzieje niedobrego. Potrzebuje

rodziców, by je utulili, wyjaśnili, pomogli mu.

By byli przy nim podczas pobytu w szpitalu

czy wizyty u dentysty. Te światy bardzo się

różnią od zwyczajności. 

JEŚLI DZIECKO SIĘ BOI 
Każ de dziec ko cza sem się cze goś boi,

ja kieś sy tu a cje, oko licz no ści bu dzą

w nim lęk. Je śli mia ło by sa mo zmie rzyć

się z nie zna nym – pew nie nie da ło by

ra dy lub się wy co fa ło. Dzię ki te mu,

że obok są rodzice, któ rzy pod po-

 wiedzą, po ra dzą, po ka żą, za chę cą

– wszyst ko sta je się prost sze. To oni

wie dzą, że pod czas zjeż dża nia na san -

kach trze ba oprzeć no gi na pło zach

albo że „ra ca” wło żo na do tor tu

nie wy bu cha, za to jej iskier ki bły ska ją

do bry mi ży cze nia mi…

Tak trud no pu ścić ma łą rą czkę i poz wo lić
dziecku się od da lić, „bo jesz cze coś mu się
sta nie, bo co, je śli się po tknie?”. Ale przy cho dzi
czas, kie dy trze ba się z ma lu chem na krót szą
lub dłuż szą chwi lę roz stać. Waż ne jest,
by wybrać na to od po wied ni mo ment. 

GDY MA LUCH CHCE SAM OD KRY WAĆ ŚWIAT 
Dzie ci ma ją na tu ral ną po trze bę po zna wa nia no wych miejsc.

Są cie ka we, co znaj du je się za drzwia mi, co moż na zo ba czyć

przez dziur kę, przy glą da ją się i pod cho dzą. Czę sto chcą to ro bić

SA ME. Gdy ma my pew ność, że w na szym miesz ka niu jest bez -

piecz nie, cóż stoi na prze szko dzie, by ma luch po ra czko wał

bez nas do po ko ju obok? Sa mot ne wy pra wia nie się w świat mo że

być i eks cy tu ją ce, i za ra zem bez piecz ne. 

KIEDY WIEMY,
ŻE DZIECKO SOBIE
PORADZI
Samodzielnie je w domu,

więc zapewne będzie potrafiło

najeść się gdzie indziej. Wiemy,

że gdy płacze, da się pocieszyć

dorosłemu, którego dobrze

zna i z którym dobrze się czuje.

Nic złego się nie stanie,

gdy czuwa nad nim doświad-

czona nauczycielka czy trosk-

liwa babcia. Szczególnie jeśli

zapewnią nas, że po naszym

wyjściu malec daje się utulić,

uspokaja się i zaczyna zabawę.

To znak, że dziecko potrafi

przyjąć wsparcie od innych

i radzi sobie w nowej sytuacji.


