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WYCHOWANIE  
BEZ PORAŻEK 



Czego mogę się tu  
nauczyć? 

  Jak umiejętnie prowadzić rozmowę 
wychowawczą 

  Jak budować prawidłowe komunikaty typu „Ja”  

  W jaki sposób ustalać i egzekwować zasady 

  Jak nagradzać i jak wyciągać konsekwencje 

  Uświadomić sobie jak ważna jest współpraca 
Rodzic-Szkoła w wychowaniu Twojego dziecka 



FAKTY I MITY NA 
TEMAT WYCHOWANIA 



Co to jest wychowanie? 

• Proces o odroczonych efektach 

• Wspieranie dziecka w rozwoju do dorosłości 

• Ukazywanie dziecku poprzez własne 
zachowanie pewnych wartości, zasad i reguł 
życia 

• Wspólna wędrówka rodzica i dziecka ku 
określonemu celowi 

 

 



Cel 

Wychowanek Wychowawca 

Wychowanie 



ROLA I ZADANIA  
RODZICÓW I SZKOŁY  

W PROCESIE  
WYCHOWANIA  



Zadania Rodziców 
 Zapewnić dziecku godne warunki  do życia i nauki 

 Być autorytetem, doradcą i przewodnikiem  

Wychowywać dzieci w duchu szacunku do 
rówieśników i dorosłych 

Wpajać im odpowiednie wartości 

 Poznawać swoje dziecko i jego sytuacje  w szkole 

 Dążyć do wzajemnego uzupełniania się edukacji 
domowej ze szkolną 

Współpraca ze szkołą w działaniach 
ukierunkowanych na DOBRO DZIECKA 



Zadania Szkoły  

 Troszczyć się o harmonijny rozwój ucznia, stwarzając 
sytuacje, w których uczeń będzie rozwijał wszystkie 
sfery swojej osobowości 

 Być autorytetem, doradcą i przewodnikiem 

 Uczyć samodzielności i odpowiedzialności  

 Przygotowywać do życia w  grupie i społeczeństwie 

Mobilizować uczniów do nauki, stosując różnorodne 
formy i metody pracy 

Wspierać rodziców w procesie  
wychowania 



ZASADY DOBREJ 
KOMUNIKACJI W RODZINIE 



Aktywne słuchanie. 
Jak słuchać, żeby dzieci chciały 

rozmawiać? 



Co zachęca do mówienia? 

• Uwaga w pełni skierowana na dziecko  

• Empatia  

• Wypowiedzi otwierające "aha, och!, na 
prawdę?”  

• Słowne zachęty "opowiedz mi o tym, chciałbym 
to usłyszeć", "mów, ja słucham" 

• Pytania otwarte 

• Klaryfikacja, czyli uzyskiwanie wyjaśnienia 

• Odzwierciedlanie zachowań niewerbalnych  

 



Postawy sprzyjające  
Aktywnemu Słuchaniu 

• Chcę słuchać, co dziecko do mnie mówi 

• Chcę mu pomóc w jego problemie 

• Akceptuje uczucia dziecka bezwarunkowo 

• Wiem, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie 

• Potrafię pokazać swoje emocje i uczucia 

• Traktuje dziecko jako indywidualną  
jednostkę 



Komunikaty „JA”. 
Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? 



„Parszywa Dwunastka” 

1. Rozkazy, komendy 
2. Groźby, upomnienia 
3. Moralizowanie, wygłaszanie kazań 
4. Radzenie, dyktowanie 
5. Pouczanie, robienie wyrzutów 
6. Osądzanie, krytykowanie 
7. Chwalenie, aprobowanie 
8. Ośmieszanie, zawstydzanie 
9. Interpretowanie, analizowanie 
10.Uspokajanie, pocieszanie 
11.Badanie, wypytywanie 
12.Bagatelizowanie, rozweselanie 

 



Efekty nieskutecznej konfrontacji 

• Dziecko przeciwstawia się rodzicom, odmawia zmiany 
zachowania niezaakceptowanego. 

• Dziecko ma poczucie, że rodzice nie uważają je za zbyt 
mądre.  

• Dziecko ma poczucie, że ojciec lub matka nie zwraca 
uwagi na jego potrzeby.  

• Dziecko ma poczucie winy.  

• Niszczy szacunek dziecka dla samego siebie.  

• Skłania dziecko do gwałtownej obrony.  

• Prowokuje dziecko do atakowania rodziców lub 
odpłacania pięknym za nadobne. 



Ja czuję 

• Wskazujemy na konkretne uczucia, jakie 
towarzyszą nam w danej chwili 

Kiedy Ty 

• Opisujemy konkretne zachowanie drugiej osoby, 
które wywołało w nas te emocje 

Ponieważ 

• Opisujemy jaki wpływ ma na nas opisane wcześniej 
zachowanie, dlaczego wywołało w nas te emocje 

Komunikat typu „JA” 





STAWIANIE GRANIC, 
KIEDY POZWOLIĆ,  
KIEDY ZABRONIĆ? 



Dlaczego granice są ważne? 

• Odgrywają istotną rolę w procesie uczenia się  

i odkrywania świata 

• Określają ścieżkę akceptowanych zachowań 

• Wspomagają wzrost i rozwój dziecka 

• Dają poczucie bezpieczeństwa 



Dobre granice  

• Dynamiczne -  dostosowane do wieku i poziomu 
rozwoju 

• Mocne i elastyczne – Konkretnie kierunkują 
zachowanie dziecka ale dopuszczają zmiany  

• Stabilne – Nie oznacza Nie 

• Zrównoważone – zapewniają kontrolę  
i swobodę  

• Jasne i konkretne  - dziecko je rozumie 



• Ustalcie wspólnie reguły i zasady, które będą 
panowały w waszym domu, 

• Wszyscy domownicy powinni uczestniczyć  
w tych ustaleniach  i współdecydować 

• Reguły mają być jasne, zrozumiałe i widoczne dla 
każdego 

• Od razu określcie konsekwencje złamania zasad 

• Zasad przestrzegają wszyscy domownicy. 

Jak ustalać granice? 



• Granice powinny być wyraźne i stałe.  

• Zawsze upewniaj się czy dziecko zrozumiało twoje 
polecenie 

• Jeśli dziecko nadal będzie testować granice, poprzyj 
swoje słowa zapowiedzianą konsekwencją 

• Staraj się wprowadzić w wasze życie 
przewidywalność i rutynę. Dzięki temu dzieci mają 
poczucie bezpieczeństwa i wiedza czego się mogą 
spodziewać 

• Najważniejsza jest KONSEKWENCJA TWOJEGO 
DZIAŁANIA! 



KARY I NAGRODY  
W PROCESIE WPAJANIA 

SAMODYSCYPLINY 



Jak wyciągać konsekwencje? 

• Konsekwencje  wyciągaj natychmiast  

• Dbaj o to, co mówisz i jak mówisz 

• Wspólny front w działaniu rodziców 

• Te same wydarzenia powinny pociągać za sobą  
te same konsekwencje  

• Konsekwencja powinna być logicznie związana  
z zachowaniem nieakceptowanym 



• Dawaj przykład właściwego zachowania  

• Konsekwencja ma mieć określony czas 
trwania.  

• Konsekwencja ma być jasno sformułowana, 

• Czyste konto - warto wybrać taki moment,  
w którym zaczynacie wszystko od nowa. 
Dzieci potrzebują czystego konta i nowej 
okazji by pokazać że potrafią dokonywać 
właściwych wyborów i być za siebie 
odpowiedzialne.  



Naturalne konsekwencje 

• Wynikają w sposób naturalny ze zdarzenia 

• Kiedy dziecko zniszczy zabawki, zgubi coś, 
pobrudzi, stłucze, zrobi z powodu swojej 
nieuwagi lub nieodpowiedzialności 

• Kiedy nabiera nawyku zapominania 

• Kiedy nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków  

• Dziecko powinno doświadczyć skutków !!! 



Logiczne konsekwencje 

Wyznaczane w logiczny sposób przez rodzica 

• Mów normalnym tonem 

• Myśl jak najprościej 

• Przedstaw dziecku ograniczony wybór 

• Wyciągaj logiczne konsekwencje zaraz po 
złym zachowaniu 

• Użyj minutnika aby przyspieszyć działanie 
dziecka 



Przykłady konsekwencji 

Czas komputerowy 1 h  
Ile minut przedłużonych, tyle następnym 

razem skracamy.  

Myje zęby rano i wieczorem  
Nie umyje – nie dostaje słodyczy tego lub 

następnego dnia 

Nie używamy wulgaryzmów 

Jeden wulgaryzm to wyjaśnienie 2 
trudnych terminów z encyklopedii i 

przepisanie ich do zeszytu  
/lub/ system żetonowy 

Ścielenie łóżka przed wyjściem do szkoły 
Następnego dnia wstajesz 15 min 

wcześniej 

Nie kłócimy się z 
rodzicami/rodzeństwem 

Odesłanie do spokojnego/nudnego 
miejsca 



    Procedura przerw 

• Pozwala na ochłonięcie z emocji 

• Stosujemy gdy dziecko: 

– Testuje granice 

– Zachowuje się buntowniczo 

– Zachowuje się bez szacunku 

– Zachowuje się kłótliwie i rani innych 

– Zachowuje się agresywnie lub używa przemocy 

– Ma napad gniewu 

 

 



Pochwała - skuteczna nagroda 

• Dostosowana do wieku dziecka i jego poziomu 
intelektualnego.  

• Unikaj takiej pochwały, w której ukryta jest 
poprzednia słabość dziecka „a więc w końcu 
zagrałeś ten kawałek tak, jak powinieneś” 

• Nie chwal i gań jednocześnie, nie stosuj zwrotu 
"ale" np." Ładnie to zrobiłeś ale mogłeś lepiej".  

• Jeśli chwalisz rób to autentycznie i konkretnie. 
Nie mów tylko "ładnie, wspaniały szalik„ - 
powiedz konkretnie co Ci się podoba 

 



• Nagradzaj nie tylko za efekt, ale nagradzaj przede 
wszystkim za wysiłek! 

• Tak konstruuj pochwałę, aby koncentrowała się   
na aktualnym osiągnięciu dziecka 

• Miej świadomość, że przesadny entuzjazm może 
kolidować z oczekiwaniami dziecka 

• Pochwała zachęca do powtórzeń  
i zwiększenia wysiłków. Jest to skuteczny impuls. 
                  Ale stosuj go selektywnie! 



ĆWICZENIE  
BANK POMYSŁÓW 

 



ZRÓWNOWAŻONY 
SYSTEM ODRABIANIA 
PRAC DOMOWYCH. 

TANIEC RODZINNY  
PRZY BIURKU 



Po co odrabiać lekcje? 

• Umożliwia ćwiczenie i doskonalenie nowych 
umiejętności.  

• Pozwala osiągać coraz lepsze wyniki w nauce 

• Uczy odpowiedzialności i samodyscypliny 

• Pozwala dziecku na samodzielność 

• Uczy wytrwałości  

• Uczy umiejętności gospodarowania czasem 



Zrównoważony system odrabiania lekcji 

Rodzice Dzieci Nauczyciele 

Wyznaczanie stałej 
pory odrabiania 
lekcji 
 

Pilnowanie 
zadanych prac i 
książek 

Udzielanie 
wskazówek 

Wyznaczanie 
stałego miejsca 
 

Punktualne 
rozpoczynanie 
odrabiania lekcji  

Dostarczanie 
materiałów 

Zapewnienie 
niezbędnych 
materiałów  
i pomocy 

Samodzielne 
odrabianie lekcji 

Wyznaczanie 
terminów 



Rodzice Dzieci Nauczyciele 

Zapewnienie 
pomocy i rady w 
określonych 
granicach 

Oddawanie na czas 
wykonanej pracy 

Zachęcanie do pracy 
na lekcjach 

Wyznaczenie 
logicznych 
konsekwencji za 
nieposłuszeństwo 

Przyjęcie 
odpowiedzialności 
za oceny lub inne 
szkolne 
konsekwencje 

Udzielanie 
informacji zwrotnej 
dotyczącej oddanej 
pracy 



   Czas odrabiania lekcji  

• Wybierz porę, która będzie obowiązywać  
już na stałe 

• Wybierz stosunkowo wczesną porę dnia 

• Określ jasno czas odrabiania, np. między 1600 – 1700 

• Określ konsekwencje, jeśli dziecko nie będzie się 
wywiązywało z obowiązku 

• Bądź elastyczny (sprawdziany, ferie itp.) 

 



Miejsce odrabiania lekcji 

• Wyznacz spokojne miejsce, oddzielone od innych 
członków rodziny 

• Dziecko powinno odrabiać lekcje przy biurku 

• Biurko powinno być uporządkowane, pokój także 
aby nic nie rozpraszało uwagi dziecka 

• Należy przewietrzyć pomieszczenie przed 
odrabianiem lekcji 

• Zadbać o odpowiednie oświetlenie i postawę 
dziecka przy biurku 

• Zadbaj o akcesoria niezbędne do odrabiania lekcji 
(ołówki, długopisy, kartki itp.) 



Trzy kroki do uzyskania 
równowagi 

1. Jasne określenie zadania – wyznacz ostre i stałe 
granice, przedstaw dziecku listę jego zadań 

2. Wbudowanie odpowiedzialności w system – 
nadzoruj zadania dziecka, wyciągaj konsekwencje 

3. Zejście z parkietu – wycofaj się i pozwól aby 
dziecko zaczęło działać samodzielnie 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 



ĆWICZENIE  
RUNDA DUMY  

 






