
 

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do 

nas mówi” 

 
Kwestionariusz– Poznaj reakcje na różne sytuacje życiowe 

 
Proszę bez większego namysłu określić swoje reakcje na niżej wymienione 

sytuacje.  

I. Wracam do domu zmęczony (a) i zastaję w pokoju mojego dziecka wielki 

bałagan, a ono gra na komputerze.  

Twoja reakcja……… ............................................................................  

II. Wracam po pracy do domu i słyszę kłótnie między rodzeństwem.  

Twoja reakcja……….……… ..............................................................  

III. Widzę nie wyprowadzonego psa na spacer.  

Twoja reakcja……….………...............................................................  

IV. Na dworze jest duży mróz, a nasze dziecko nie chce się ubrać ciepło: 

założyć czapki, założyć podkoszulka itp.  

Twoja reakcja………………...............................................................  

V. Moje dziecko woła, aby kupić mu nową rzecz: bluzkę, spodnie, a my nie 

mamy na to pieniędzy.  

Twoja reakcja………………...............................................................  

VI. Wieczorem zauważasz, że dziecko nie odrobiło lekcji.  

Twoja reakcja………………...............................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metody najczęściej stosowane przez dorosłych, 

aby skłonić dzieci do współdziałania w tych lub 

podobnych sytuacjach: 

Słysząc podobne wypowiedzi dzieci 

odczuwają: 

 

1. Obwinianie i oskarżanie:  

«Dlaczego znowu siedzisz przy komputerze?»  

«A wy znowu się kłócicie? Co się z Wami 

dzieje?»  

«Ile razy mam ci mówić, abyś wyszedł z psem na 

spacer?»  

«Ty nigdy mnie nie słuchasz!»  

«Czy nigdy nie możesz zrobić czegoś dobrze?»  

1. Obwinianie i oskarżanie:  
«Skłamię i powiem, że to nie ja»  

«Jestem osłem»  

«Jestem beznadziejny»  

«Mam ochotę powiedzieć jej, co myślę»  

«Mówisz, że nigdy nie słuchasz, a więc 

nie będę»  

 

2. Przezywanie:  

«Ale z ciebie flejtuch. Taki brud w pokoju»  

«Jak możesz być taki głupi»  

«Daj to! Zachowujesz się jak dzikie zwierzę»  

2. Przezywanie:  
«Ona ma rację. Jestem głupi i 

nieudolny»  

«Po co próbować?»  

«Zrobię jej na złość. Następnym razem 

w ogóle nie założę czapki»  

«Nienawidzę jej»  

«Ojej… znowu zaczyna»  

3. Straszenie:  

«Jak natychmiast tego nie zrobisz, to pożałujesz»  

«Dostaniesz, kiedy tata wróci do domu»  

«Jeżeli jeszcze raz tak zrobisz, to...»  

3. Straszenia:  
«Chce mi się płakać»  

«Zostaw mnie w spokoju»  

 

4. Rozkazy:  

«Natychmiast uprzątnij swój pokój»  

«Jeszcze nie wyniosłeś śmieci. Zrób to 

natychmiast! Na co czekasz? Rusz się.»  

«W tej chwili wyjdź z psem na dwór»  

« Przestańcie się wreszcie kłócić»  

4. Rozkazy:  
«Spróbuj mnie dotknąć»  

«Boję się»  

«Nie chce mi się ruszyć»  

«Nienawidzę tego ględzenia»  

«Cokolwiek bym zrobił zawsze będzie 

źle»  

5. Wykłady i moralizowanie:  

«Widzę, że nie zdajesz sobie sprawy, jak ważne są 

dobre maniery. Musisz zrozumieć, że jeśli 

oczekujemy od ludzi uprzejmości, musimy być 

także uprzejmi dla nich. Musimy tak postępować 

w stosunku do innych, jak chcielibyśmy, aby inni 

postępowali z nami».  

5. Wykłady i moralizowanie:  
«Baju, baju… Kto by tego słuchał?»  

«Jestem głupi»  

«Nie jestem nic wart»  

«Chciałbym być daleko stąd»  

«Nudzi, nudzi, nudzi»  

 

6. Ostrzeżenia:  

«Włóż podkoszulek, bo nabawisz się 

przeziębienia»  

6. Ostrzeżenia:  
«Ten świat jest straszny, niebezpieczny»  

«Jak dam sobie radę? Cokolwiek zrobię i 

tak będzie źle»  

7. Postawa męczennika:  

«Czy wy dwaj przestaniecie wrzeszczeć? Chcecie 

doprowadzić mnie do ataku serca»  

«Zaczekam, aż będziesz miała swoje dzieci, 

wtedy sama zobaczysz jak to działa na nerwy»  

«Czy widzisz te siwe włosy? To przez ciebie. 

Wpędzisz mnie do grobu.»  

7. Postawa męczennika:  
«Czuję się winien»  

«Boję się. To moja wina, że ona źle się 

czuje»  

«Kto jej dogodzi?»  

 



8. Porównania:  

«Dlaczego nie możesz być bardziej podobny do 

brata? On zawsze wykona swoją pracę przed 

czasem»  

«Dlaczego nie nosisz czapki tak jak Marcin?»  

8. Porównania:  
«Ona wszystkich kocha bardziej niż 

mnie»  

«Nienawidzę Marcina»  

«Czuję się jak nieudacznik»  

9. Sarkazm:  

«Co ty na siebie zakładasz? Świetnie powinnaś 

dzisiaj zebrać mnóstwo komplementów»  

«Czy to twoje zadanie domowe na jutro? Czyżby 

twój nauczyciel znał chiński, bo ja nie mogę tego 

przeczytać?»  

9. Sarkazm:  
«Nie lubię, gdy ktoś ze mnie kpi. Ona 

jest głupia»  

«Czuję się poniżony, zmieszany»  

«Po co się starać. Mam to w nosie»  

«To jasne, cokolwiek zrobią i tak 

wygram»  

«Kipię ze złości»  

10. Proroctwa:  

«Okłamałeś mnie! Wiesz co z ciebie wyrośnie?»  

«Bądź nadal takim egoistą. Zobaczysz, nie 

będziesz miał przyjaciół»  

«Nic tylko narzekasz. Widzę cię za dziesięć lat 

ciągle borykającymi się z tymi samymi 

problemami, ciągle narzekającego.» 

10. Proroctwa:  
«Ona ma rację, nigdy nie będzie ze mnie 

pociechy»  

«Mnie też nie można zaufać. Udowodnię 

jej, że się myli»  

«Nie ma sensu. Rezygnuję»  

«Jestem i tak z góry skazany» 

 

Eliminując te stare wzorce wychowawcze przedstawiam nowe metody i równocześnie 

proponuję praktyczne sposoby ich wdrażania.  
 

I. Aby zachęcić dziecko do współpracy:  

1. Opisz, co widzisz lub przedstaw problem.  

Zamiast powiedzieć: «Cały dzień nie wyprowadziłeś psa. Nie zasługujesz na to, aby go 

mieć»,  

powiedz: «Widzę, że pies chodzi nerwowo koło drzwi».  

2. Udziel informacji.  

Zamiast powiedzieć: «Ile razy muszę ci mówić, abyś zgasił światło po wyjściu  

z łazienki»  

powiedz: «Zostawiłeś światło w łazience».  

3. Powiedz to jednym słowem.  

Zamiast powiedzieć: «Przyrzekałeś, zanim wzięliśmy psa, że będziesz go codziennie karmił»,  

powiedz: «Marcin, pies».  

4. Porozmawiaj o swoich uczuciach.  

Zamiast powiedzieć: «Jesteś niegrzeczny, zawsze przerywasz»,  

powiedz: «Nie lubię, kiedy zaczynam mówić i nie mogę skończyć».  

5. Napisz liścik.  

np. «Cicho! Mama odpoczywa»  

 

II. Jak pomóc dzieciom, aby radziły sobie z własnymi uczuciami:  



1. Słuchaj dziecka spokojnie i z uwagą.  

2. Zaakceptuj jego uczucia słowami:  

«Och, mmmm, rozumiem»  

3. Zamiast zaprzeczać uczuciom, określ te uczucia (np. strata przyjaciela zawsze boli)  

4. Zamień pragnienia dziecka w fantazję (Chciałabym mieć magiczną moc, aby  

wyczarować dla ciebie różne rzeczy«)  

(Wszystkie uczucia można zaakceptować. Pewne działania należy ograniczyć.  

»Widzę jak jesteś zły na brata. Powiedz mu, co chcesz, słowami, nie pięściami«).  

 

III. Zamiast karania:  

1. Wyraź swoje uczucia nie atakując charakteru dziecka.  

2. Określ swoje oczekiwania.  

3. Wskaż dziecku jak może naprawić zło.  

4. Zaproponuj wybór.  

5. Przejmij inicjatywę.  

6. Wspólnie rozwiąż problem.  

 

IV. Zachęcanie do samodzielności:  

1. Pozwól dziecku dokonać wyboru.  

»Czy chcesz pozmywać czy iść do sklepu po zakupy?«  

2. Okaż szacunek dla dziecięcych zmagań.  

» To zadanie jest rzeczywiście bardzo skomplikowane«.  

3. Nie zadawaj zbyt wielu pytań.  

» Miło cię widzieć. Witaj w domu«.  

4. Nie śpiesz się z dawaniem odpowiedzi.  

» To ciekawe pytanie. Co o tym myślisz?«  

5. Zachęć dziecko do korzystania z cudzych rozwiązań.  

» Być może właściciel sklepu zoologicznego coś poradzi«.  

6. Nie odbieraj nadziei.  



» A więc myślisz o sprawdzeniu swoich umiejętności aktorskich! To dopiero będzie 

doświadczenie«.  

V. Pochwały i samoocena:  

Zamiast chwalić:  

1. Opisz, co widzisz i co czujesz.  

»Widzę zasłane łóżko, książki równo ułożone na półce. Przyjemnie wejść do takiego pokoju«.  

2. Podsumuj godne pochwały zachowanie dziecka słowami:  

»Od godziny uczysz się słówek. To się nazywa wytrwałość«.  

»Uprzątnąłeś pokój. To się nazywa porządek«.  

Unikaj natomiast pochwały, w której jest poprzednia słabość dziecka lub niepowodzenie.  

»Wyglądasz dzisiaj ładniej niż wczoraj«  

»A więc w końcu zagrałeś ten kawałek, tak jak powinieneś«  

Dziecko zawsze łatwiej porozmawia z kimś, kto akceptuje jego uczucia, niż z kimś, kto 

zmusza go do wyjaśnień. Jednak język empatii nie jest naszą naturalną cechą, nie jest bowiem 

częścią naszego ojczystego języka. Aby móc z łatwością stosować ten nowy język akceptacji, 

musimy się go nauczyć i przyswoić sobie jego metody.  

»Nie ma samolubnego dziecka. Jest tylko dziecko, które musi poznać radość płynącą z 

dzielenia się.«  

»Nie ma leniwego dziecka. Jest tylko dziecko, któremu brakuje motywacji«.  

»Nie ma niezdarnego dziecka. Jest tylko dziecko, które powinno ćwiczyć swoje ciało i 

którego sposób poruszania się trzeba zaakceptować.«  

W dzieciach– wszystkich bez wyjątku– należy podziwiać to, co najlepsze,  

a inaczej ukierunkować to, co najgorsze.  
LITERATURA: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas 

mówiły?“ Adele Faber Elaine Mazlish Wydawnictwo „Media Rodzina of Poznań, Inc“ 

Poznań 1993 


