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Przedszkole nr 184 

Serdecznie witam wszystkich rodziców! 

Podejrzewam, że w dzisiejszej sytuacji epidemii i izolacji domowej, mogą nasilać się różnego 

rodzaju konflikty. Spróbujmy je pogrupować i przyjrzeć się im bliżej. 

I Problem dziecka 

Dzieci potrafią sobie pomóc, jeśli znajdą przychylne ucho do wysłuchania ich i otrzymają 

empatyczną odpowiedź. 

Dziecko ma problem, jeśli jego potrzeby nie są zaspokojone, kiedy czuje się niezrozumiane  

i nieprzyjęte ze swoimi uczuciami. Dziecko komunikuje wprost lub nie wprost to, czego 

potrzebuje. Rolą rodzica jest więc uważne wsłuchanie się w to, co ono mówi i pokazuje. 

Rodzic pełni rolę doradcy, dopytuje, stara się zrozumieć i pomóc, a tym samym zrozumieć 

problem. 

Przykładowe wypowiedzi, które mogą pomóc w lepszej komunikacji, mogą być 

„otwieraczami”, zachęcają dzieci do rozmowy: 

- Czy mógłbym ci w czymś pomóc? 

- Chciałbym cię lepiej zrozumieć. 

- Widzę, że jesteś bardzo zły, zawiedziony, smutny… 

Rodzic powstrzymuje się od udzielania gotowych rozwiązań, pouczeń, rad, pozostawiając 

przestrzeń na aktywność własną dziecka.  

Aby pomóc dziecku, by radziło sobie z własnymi uczuciami: 

1. Słuchaj dziecka bardzo uważnie utrzymując kontakt wzrokowy 

2. Zaakceptuj jego uczucia słowami: „Och", „mmm", „rozumiem" 

3. Określ te uczucia, spróbuj nazwać: to przykre, frustrujące... 

4. Zamień pragnienia dziecka w fantazje, np. „Pragnę wyczarować dla ciebie…” 
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Ps. Wszystkie uczucia można zaakceptować. Pewne działania należy ograniczyć: „Widzę,  

że jesteś zły na brata. Powiedz mu, co chcesz słowami, nie pięściami”. 

II Problem rodzica 

Rodzice mają prawo do zaspokajania swoich potrzeb i mogą to robić ograniczając pewne 

zachowania dziecka, w sposób nie raniący jego uczuć i nie depczący jego godności. 

Rodzic ma problem w relacji rodzic-dziecko, gdy zaspokojenie przez niego własnych potrzeb 

jest ograniczone lub uniemożliwione przez działanie dziecka. 

Rodzic może w tej sytuacji próbować: 

 zmienić dziecko (to rodzi bunt i opór) 

 zmienić otoczenie (szczególnie przy małych dzieciach) 

 zmienić siebie (zmienić swój sposób komunikowania się z komunikatów typu "ty 

zrób", "ty powinieneś" na "ja chciałbym, ja oczekuję") 

Kiedy rodzic ma problem, to rodzic rozpoczyna komunikację. Informuje o swoich 

pragnieniach i wymaganiach, wywiera wpływ. Decyduje się mówić otwarcie, chce sobie 

pomóc i jest zainteresowany głównie swoimi potrzebami i to on szuka rozwiązania, z którego 

będzie zadowolony. Zamiast karania dziecka wskazuje mu, w czym dziecko mogłoby  

mu pomóc. Przykładowe możliwości reakcji: 

- opisz, co widzisz, przedstaw problem bez wskazywania winnego 

- wyraź swoje uczucia, nie atakując charakteru dziecka 

- określ swoje oczekiwania, udziel informacji, podpowiedz co można zrobić, jak naprawić 

- zaproponuj wybór, np.: „Możesz nie mówić nic, złościć się w myślach albo użyć słów, które 

nikogo nie obrażają” 

- daj odczuć konsekwencje: „Kiedy słyszę takie słowa, nie mam ochoty pomagać ci w lekcji” 

III Konflikt 

W sytuacji konfliktu między rodzicem a dzieckiem nie musi być przegranych.  
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Rodzic i dziecko mogą „wygrać” znajdując rozwiązania korzystne dla obu stron. Konflikt 

występuje, gdy zaspokojenie potrzeb rodzica i dziecka jest ze sobą sprzeczne. Rodzic może  

w sytuacji konfliktu przyjąć rozwiązanie korzystne dla dziecka czyli ”przegra”. Rozwiązania 

te budzą często gorycz porażki i chęć odwetu. 

Dobrym rozwiązaniem są negocjacje: 

 wysłuchaj dziecko, co czuje, czego potrzebuje, to najważniejszy krok – dzieci nie 

chcą szukać rozwiązań dopóki ich uczucia nie zostaną zrozumiane 

 streść punkt widzenia dziecka swoimi słowami 

 powiedz o swoich potrzebach i odczuciach krótko i jasno 

 zachęć dziecko do wspólnej „burzy mózgów”, szukania pomysłów aby rozwiązać ten 

problem 

 wypisz wszystkie pomysły bez oceniania ich, gdy wypisujesz pomysły dziecka, czuje 

się ono ważne i doceniane, wzrasta jego chęć do szukania rozwiązań 

 wspólnie zdecydujcie, który jest do przyjęcia dla obu stron i który będzie 

wprowadzony w życie 

 nie upadaj na duchu i nie rezygnuj, gdy od razu się nie uda 

Najczęściej popełniane błędy rodziców 

a) reakcje niepewne i niejasne 

- robienie wyrzutów: "znowu nie posprzątałeś w swoim pokoju! Wciąż nie robisz tego,  

co ci mówię" 

- pytania zaczynająca się od słowa "dlaczego?": "Dlaczego zaczepiasz siostrę? Dlaczego mnie 

nie słuchasz? Działasz mi na nerwy" 

- prośby i błagania: "Proszę bądź kochany dla swojej małej siostrzyczki", "Proszę zrób  

co ci mówię" 

- nieegzekwowanie poleceń 

- nierealne polecenia, wypowiedzi, założenia typu: "Jeśli teraz nie będziecie grzeczni, nigdy 

nie będziesz mógł już nikogo zaprosić do siebie, żeby się pobawić." 
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- ignorowanie 

Te reakcje są nieodpowiednie i nie nauczą dziecka reguł. Stosując je, doprowadzamy 

najwyżej do tego, że dziecko nie będzie nas słuchać, ani traktować poważnie. 

b) reakcje wrogie 

 - wyrzuty i zniewagi: "Jesteś taki niezręczny, wszystko psujesz", "Jesteś po prostu nie  

do zniesienia" 

- groźby i kary 

- przemoc fizyczna 

Ewa Witkoś 


