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WYCHOWANIE zazdrość

Gdy rodzina się powiększa, starsze dziecko często czuje się

zagrożone. Trudno mu zrozumieć, że rodzicielska miłość nie dzieli się,

lecz mnoży. Co mu pomoże odzyskać równowagę? 

Utracone

W
ia do mość o cią ży

ma my i przy jściu

na świat ro dzeń -

stwa wy wo łu je

u dziec ka wie le, czę sto sprzecz -

nych emo cji: ra dość, pod nie-

ce nie, nie po kój, po i ry to wa nie,

złość, za cie ka wie nie. Cza sem na

wierz chu są ra dos ne wy o bra że -

nia, cza sem oba wy.

Gdy po ja wia się młod sze ro -

dzeń stwo, star sze dzie ci nie mal

za wsze za da ją so bie py ta nia:

„Czy na dal je stem naj waż niej -

szy?”, „Czy ro dzi ce mnie ko cha -

ją?”, „Czy bę dę mu siał wszyst kim

się dzie lić?”. Utra ta przy wi le jów

(w tym wy pad ku wy łącz no ści)

bu dzi sil ne emo cje.

Dzie ci róż nie so bie ra dzą

z za zdro ścią i zło ścią. Cza sem

wy ra ża ją ją wprost – do ro dzeń -

stwa lub ro dzi ców, cza sem są

po zor nie obo jęt ne wo bec no -

we go człon ka ro dzi ny, a cza sem

bar dzo opie kuń cze. Każ da z tych

po staw ko mu ni ku je, jak ma luch

ra dzi so bie z no wą sy tu a cją.

Dzie ci wy bie ra ją róż ne spo so by

– naj bliż sze im, naj le piej zna ne

i „da ją ce naj wię cej zy sku” w po -

sta ci uwa gi ro dzi ców. 

Dwa ma leń stwa
Wie le dzie ci (jesz cze wte dy,
gdy brat czy sio stra są w brzu -
chu ma my lub już po na ro dzi -
nach ro dzeń stwa) za czy na się
ba wić w dzi dziu sia. Wcho dzą

ma mie pod ko szu lę, pro szą, że -

by je „uro dzić”, chcą pró bo wać

królestwo

Powiedzieli, że mają 

dla mnie wspaniałą
wiadomość. Co!? Jak 

do tego doszło! Nikt tego
ze mną nie ustalał!
Na pewno się nie zgodzę 

na jakieś zabawki 

dla dzidziusiów w moim

pokoju. Powiedzieli, 
że mogę wybrać imię.
Phi! Może Gucio?

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

Oswojenie się z nową
sytuacją może zająć
dziecku nawet kilka
miesięcy.
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„mle czka z cy cia”, za bie ra ją

smo czek, chcą się po ło żyć do

łó że czka, być no szo ne i pie lęg -

no wa ne jak no wo ro dek.

To na tu ral ny i czy tel ny ko -

mu ni kat: „Ja też je stem jesz cze

ma leń stwem, po trze bu ję wa -

szej opie ki i czu ło ści”. Nie ma

po wo du, aby w ja kimś stop niu

tej po trze by dziec ka nie za spo -

ko ić. Na wet do słow nie – z peł -

ną mi ło ścią przez pół go dzi ny

dzien nie zaj mo wać się do ma -

ga ją cym się te go star sza kiem

„jak dzi dziu siem”.

Ła pa nie rów no wa gi
Przy jście na świat ko lej ne go
dziec ka bu rzy po rzą dek co -
dzien no ści. Na ja kiś czas ca ła
ro dzi na sku pia się na zła pa niu
rów no wa gi. Wszy scy  adap tu ją

się do no wej sy tu a cji. 

Pier wsze ty god nie to okres

wy tę żo nej mo bi li za cji, du żych

nie po ko jów i wiel kich ra do ści.

Trze ba ina czej zor ga ni zo wać

czas, przy sto so wać do mo wą

prze strzeń do ży cia z nie mo wla -

kiem, być ci szej, gdy ma lec śpi, 

i ochro nić star sze dziec ko przed

noc ny mi po bud ka mi. Jest wię cej

spa ce rów i czu ło ści, spot kań ro -

JAK MOŻEMY POMÓC STARSZEMU DZIECKU?
OD WO ŁAĆ SIĘ DO WCZEŚ NIEJ SZYCH ROZ MÓW.
Wie lu ro dzi ców przy go to wuje dziec ko do na ro dzin ro dzeń stwa:
roz ma wia, czy ta ksią że czki, opo wia da o swo im ro dzeń stwie. 
Ale kilkulatek nie zawsze potrafi sam sko rzy stać z tej wie dzy.
Ro lą do ro słych jest tłu ma cze nie te go, co się dzie je, w od wo ła niu
do wcześ niej szych roz mów („Pa mię tasz, jak opo wia da łam ci
o tym, że…”, „Przy po mi nasz so bie, jak oglą da liś my ry sun ki z…”).

DBAĆ O POD TRZY MA NIE DO TYCH CZA SO WYCH
RY TU A ŁÓW. Waż ne, aby jak naj wię cej rze czy z daw ne go
ryt mu dnia i ry tu a łów zwią za nych z po sił ka mi, ką pie lą 
czy cho dze niem spać po zo sta ło nie zmien nych.

WY GOS PO DA RO WAĆ CZAS PRZE ZNA CZO NY
TYL KO DLA STAR SZE GO DZIEC KA. Wy zna cze nie
w cią gu dnia cza su (ści śle okre ślo nej po ry), któ ry ro dzic spę dza
tyl ko ze star szakiem, uczy go, że war to wy trzy mać, po cze kać.

ROZ MA WIAĆ O OBA WACH I UCZU CIACH. Gdy
dziec ko wy ra ża złość wprost, sy tu a cja jest ła twiej sza – da je
bez poś red ni im puls do za ję cia się emo cja mi i pra gnie nia mi, 
któ re są od po wie dzią na kon kret ną sy tu a cję. Gdy wy krzy ku je:
„Nie lu bię go!” albo „Już mnie nie ko chasz!”, ro dzic mo że 
na zwać to, co się dzie je: „Chcia ł byś mnie mieć tyl ko dla sie bie”
lub „Moż na się ze zło ścić, gdy trze ba tak długo cze kać 

na przeczy ta nie książeczki”. I w cza sie, któ ry jest przezna-
czony tyl ko dla star sze go dziec ka, podkreślać: „Te raz je stem
tyl ko dla cie bie”.  Je śli dziec ko nie wie le mó wi o emo cjach,
ale czę sto ro bi się smut ne, nic mu się nie chce, pła cze 
„z by le po wo du” – trze ba mu  po móc w wy ra że niu uczuć.
Na zy wa nie zło ści zmę cze niem mo że na chwi lę przy nieść 
ul gę, ale nie sprawi, że zło ść zniknie. Złość przy kry ta 
smut kiem jest czę sto ła twiej sza dla wszyst kich do znie sie nia. 
Ob ra ża nie się też jest for mą złosz cze nia się. Gdy więc 
dziec ko od su wa się od nas i nie chce od po wia dać na py ta nia, 
mo że to ozna czać, że zło ści się właś nie w ta ki spo sób.

PAMIĘTAĆ, ŻE OPIEKA NAD MAŁYM JEST
DOBROWOLNA, NIE MOŻE BYĆ OBOWIĄZKIEM.
Dobrze, gdy star sze dziec ko z za an ga żo wa niem opie ku je się
ma lcem, ale ważne, by wie dzia ło, że takie po ma ga nie nie jest 
je dy nym spo so bem na zdobycie uwagi rodziców.

GDY PRZYCHODZĄ GOŚCIE, ZA DBAĆ 
O ZRÓW NO WAŻE NIE ZA CHWY TÓW GOŚCI 
NAD MALEŃSTWEM I CZASU POŚWIĘCONEGO
STARSZAKOWI. Je śli ma luch do sta je pre zent, to dru gi ma
być dla star sze go dziec ka. Waż ne też, że by oprócz chwa le nia,
„ja kim świetnym bra tem jest Staś”, opo wie dzieć, co u Sta sia 
w przed szko lu, po ka zać je go ry su nek, uło żyć z nim puz zle 

dzin nych i ro bie nia zdjęć. I du żo

wię cej po śpie chu – trze ba NA -

TYCH MIAST wró cić do do mu,

bo ma lusz ko wi prze cie kła pie -

lusz ka al bo chce jeść. I, nie ste ty,

jest to ZA WSZE waż niej sze niż

nie do koń czo ny za mek z pia sku.  

Star sze dziec ko po trze bu je

wte dy wspar cia do ro słe go, po -

nie waż do pie ro uczy się, jak so -

bie ra dzić w zmie nia ją cych się

wa run kach. Chwi la roz mo wy,

wy tłu ma cze nie, co się dzie je, za -

u wa że nie uczuć dziec ka i ich

uzna nie jest in we sty cją na przy -

szłość. Moż li we, że spraw dzo ny

spo sób ra dze nia so bie w no -

wych wa run kach bę dzie jesz cze

kie dyś w przy szło ści wy ko rzy sty -

wa ny przez star sze dziec ko.

Gdy bycie „podwójnym rodzicem” nas przerasta, przeraża 
i mimo wsparcia rodziny to się nie zmienia. 
Gdy starsze dziecko robi krzywdę młodszemu rodzeństwu.
Gdy czujemy, że faworyzujemy jedno z dzieci, a na drugie
często się złościmy. 
I wreszcie, gdy w domu jest wszystko dobrze, ale problemy
pojawiają się w przedszkolu (i nie mijają po kilku miesiącach).
W czym psycholog może pomóc?
�Powie, co jest naturalnym procesem.
�Za na li zu je świat uczuć w ro dzi nie, po mo że od dzie lić uczu -
cia dziec ka od emo cji ro dzi ców, po ka że me cha niz my ich po -
wsta wa nia.
�Po mo że usta lić no wy po dział za dań ma my i ta ty oraz tak 
za pla no wać czas, aby moż na by ło po świę cić uwa gę każ de mu 
z dzie ci.
�Pomoże wypracować nowe sposoby reagowania w sytu-
acjach trudnych – zarówno tych związanych z wyrażaniem
emocji, jak i tych dotyczących relacji pomiędzy dziećmi.
�Po roz ma wia o re la cjach ro dzi ców z ich brać mi i sio stra mi,
wy ni ka ją cych z te go nie po ko jach, ale też za so bach do zro zu mie -
nia włas ne go dziec ka.

KIEDY DO PSYCHOLOGA?

Relacja między
rodzeństwem 
buduje się całe życie.
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i tym sa mym po ka zać, że do ce nia my go w róż nych ro lach (syn ka,
przed szko la ka, bra ta, kon struk to ra).

OD PO CZĄT KU BU DO WAĆ DO BRE RE LA CJE
MIĘ DZY RO DZEŃ STWEM. Dobrze jest ze szpi ta la wró cić 
z pre zen tem od no wo  na ro dzo ne go dla bra ta/sio stry. Po tem
warto ini cjo wać wspólne za bawy, w któ rych obec ność ma lusz ka
jest zy skiem, a nie prze szko dą. Można np. uda wać, że le ża czek
niemowlęcia to mała łód ka, któ rą wiatr za gnał na mo rze-dy wan
i star sze dziec ko ma je wy ło wić; ba wić się w bu do wa nie wież 
z kloc ków, któ re ma ją być jak naj szyb ciej zbu rzo ne; na spa ce rze
ro bić „wy ści gi” z wóz kiem.

UZNAĆ, ŻE RO DZEŃ STWO MO ŻE MIEĆ
OD PO CZĄT KU SWO JE SPRA WY, RY TU A ŁY,
ZWY CZA JE. Dzie ciom po trzeb na jest włas na prze strzeń
w ro dzi nie do do ga da nia się. Za da niem do ro słe go jest zer kać, 
czy ich za ba wy są bez piecz ne i ni ko mu nie dzie je się krzyw da.

PAMIĘTAĆ, ŻE STAR SZE DZIEC KO TO NA DAL 
DZIEC KO. To wręcz nie zwy kłe, jak w kon tra ście do małego 
nie mowlaka star sze dziec ko na gle oka zu je się du że, wy roś nię te,
sa mo dziel ne i spraw ne. Ale prze cież ono tak na gle się nie zmie-
ni ło, nie wydoroślało. To w na szym wi dze niu za szła zmia na. 
Waż ne, aby ta zmia na nie za sło ni ła nam re al ne go dziec ka.


