


„Każdy młody człowiek  

wcześniej czy później 

 dokonuje  

zdumiewającego odkrycia,  

że także rodzice mają niekiedy rację.”  
 

Andre Malraux 



 



                  Wychowanie dziecka to między  innymi rozmawianie 

z nim. Rozmowa to wymiana zdań,  co oznacza, że  wszyscy jej 

uczestnicy mają równe  prawo zarówno  do mówienia,  jak i do 

tego, by być  wysłuchanym  oraz mają obowiązek  wysłuchania  

tego, o czym mówi  rozmówca . Dorośli  zbyt mało czasu 

poświęcają  na bycie z dzieckiem i na rozmowy z nim. Młode  

pokolenie wychowywane przez telewizję  i  komputery nie radzi 

sobie z problemami codziennego życia . Dzieci nie mają 

kontaktu z rodzicami, nie rozmawiają  z nimi – z różnych  

powodów  (nie chcą,  nie potrafią,  nie potrzebują?),  a to z kolei 

rzutuje na ich zachowanie. Nierzadko w swoich zachowaniach 

stają  się  agresywne, egoistyczne, albo zalęknione  i nieporadne. 

 



 Rozmowa wpływa  na kształtowanie  sfer osobowości  dziecka, 

jak: emocje, myślenie,  umiejętności  społeczne  (np. 

komunikowania się  z innymi ludźmi,  samodzielność  ) , czy 

poczucie własnej  wartości .   

 W obszarze emocji i  uczuć  rozmowa z rodzicami umożliwia  

dziecku rozładowanie  napięć,  wyrażanie  wewnętrznych  przeżyć  

i doznań,  w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa . Dzięki  

temu nie kumulują  się  one w dziecku i nie dochodzi do 

gwałtownych  wybuchów  emocjonalnych, np. złości .  

 Rozmowy budują  i  pogłębiają  poczucie zrozumienia i więzi    

   z rodzicami, scalają,  integrują  rodzinę .  

 

 

 

ZNACZENIE ROZMOWY  

RODZICÓW  Z DZIECKIEM 

 



 



 W sferze myślenia  -  rozmowy uczą  dziecko logicznego 
rozumowania i argumentowania. Pozwalają  na bogacenie 
wiedzy i korygowanie błędnych  przekonań,  kształtowanie  
hierarchii wartości,  pomagają  w rozwiązywaniu  trudnych 
problemów.  

 W zakresie umiejętności  społecznych  rozmowy umożliwiają  
trenowanie zdolności  komunikacyjnych, wpływają  na 
bogacenie słownictwa,  uczą słuchania  i jasnego wyrażania  
myśli .  Rozwijają  w dziecku zdolność  empatii  (rozumienia 
innych i współodczuwania)  i poszanowania odmiennych 
poglądów. Dają tym samym podstawy sprawności  
negocjacyjnej tak potrzebnej przy rozwiązywaniu  konfliktów.  

 
 



  Częste  rozmowy z dzieckiem sprawiają,  że staje się  one 
bardziej otwarte w stosunku do innych ludzi.  

 Sposób  prowadzenia dialogu, poszanowanie stanowiska 
rozmówcy  - dziecka, jest cennym elementem w kształtowaniu  
się  jego poczucia własnej  wartości  (dziecko czuje i myśli   
o sobie –  „jestem  ważny,  mam prawo do własnego  zdania”) .  

 Dzięki  rozmowom rodzice mogą dobrze poznać  swoje dziecko, 
jego poglądy,  myśli  i  uczucia. To poznawanie nigdy się  nie 
kończy,  ponieważ  dziecko dorastając  nieustannie się  zmienia. 

 Rozmowy pozwalają wspierać, pomagać i kierować rozwojem 
dziecka.  

 Rozmowa stwarza szansę, że w porę „usłyszymy –  zobaczymy 
wołanie o pomoc”, dostrzeżemy, że coś niepokojącego się  
z naszym dzieckiem dzieje, że się czegoś boi, czymś martwi.  
 
 

 
 

 
 



 



 Dzięki  rozmowie rodzic ma szansę  na przyjaźń  z własnym  

dzieckiem, zbudowanie zaufania. 

 Rozmowa uczy obie strony dialogu, dorośli  mogą  również  

skorzystać  na kontaktach z dziećmi .  Ich świeżość,  

bezkompromisowość  i logika, pozwalają  spojrzeć  na świat  

szerzej,  a niekiedy zupełnie  inaczej. 

 Rozmowa wymaga czasu, skłania do refleksji, przemyśleń –

stwarza okazję do wspólnie spędzonego czasu.  

 

 





 

 

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM,  

ŻEBY NAS SŁUCHAŁO?  

 



 Rozmawiając  z dzieckiem, w pierwszej  kolejności  należy  skupić  
się  na tym, by je zrozumieć  i  zmienić  swój  sposób  
komunikowania potrzeb i  oczekiwań  wobec niego. Nierzadko 
chcemy być  lepszymi rodzicami od naszych rodziców,  a jednak –  
chociaż  czasem nieintencjonalnie –  powielamy przekazane 
wzorce z czasów  naszego dzieciństwa .  Wzorce, których  –  gdy 
byliśmy  dziećmi  –  nie rozumieliśmy,  które  nas irytowały,  złościły,  
a nawet raniły.  

 Niestety, prawda jest również  taka, że  zachowanie smyka w dużej  
mierze zależy  od panującej  w domu atmosfery. Jeśli  dziecko 
dobrze się  w nim czuje, jest bardziej  otwarte na współpracę  to 
łatwiej  przychodzi  mu słuchanie  i  wypełnianie  poleceń .  Dotyczy 
to zarówno  maluszków,  jak i  nastolatków.  Jednak gdy w domu nie 
ma dobrych relacji ,  dziecko zaczyna się  buntować  i  na wszystkie 
prośby  rodziców  odpowiada krótko :  „nie” .  



 Dzieci  mają  swoje uczucia i  prawo do nich. Mogą  denerwować  się 
z błahego  dla dorosłych  powodu. W takim razie jak rozmawiać   
z dziećmi?  Zrozum ich niechęć .  Wysłuchajmy  w spokoju, co 
dziecko ma do powiedzenia. Gdy zbagatelizujemy lub 
wyśmiejemy  incydent, który  dla dziecka może  być  niemal sprawą  
życia  lub śmierci,  pociecha może  zamknąć  się  w sobie czy 
nabawić  jeszcze więcej  lęków.  

 Dlatego słuchaj  spokojnie, z empatią  i  zrozumieniem. Akceptuj 
uczucia swojej pociechy. Nawet jeśli  wydaje ci się,  że  problemu 
nie ma. 

 Oczywiście  są  wyjątki,  które  wynikają  z bezpieczeństwa  czy 
zagrożenia  zdrowia. Nie należy  iść  na ugodę  np. podczas 
przechodzenia przez pasy. Jeśli  maluch odmawia rozglądania  się,  
czy nic nie jedzie lub ma milion pytań  z tym związanych,  wyjaśnij  
mu, że  to bezdyskusyjna zasada, do której  musi się  stosować .   
W podobnych sytuacjach nie ma miejsca na bunt i  długie  
wyjaśnienia .  

 

NIE ZAPRZECZAJ UCZUCIOM DZIECKA  

I SŁUCHAJ  



 Kazania, wyzwiska, wrzask i groźby  nigdy nie dają  dobrego 
podłoża  do komunikacji . Zamiast tego wywołują  u dzieci złość,  
opór, chęć  zemsty, a także  zwiększają  poczucie winy. Mów  – 
nie krzycz – dziecku o swoich uczuciach. Jeśli  podczas zabawy 
stłukło  wazon z kwiatami, powiedz: „jest  mi bardzo przykro, 
ponieważ  stłukłeś  mój ulubiony wazon” . Dodatkowo przekaż  
swoje oczekiwania z wynikłej  sytuacji,  np. “liczę  na to, że  nie 
będziesz  więcej  grać  w piłkę  w domu” .  Warto także  
zasugerować,  w jaki sposób  mógłby  naprawić  sytuację : „trzeba  
wytrzeć  wodę  z podłogi”  (w tym wypadku sami posprzątajmy  
szkło,  by dziecko nie zrobiło  sobie krzywdy). Kolejnym krokiem 
w komunikacji może  być sugestia dokonania wyboru, np.: 
„jeśli  posprzątasz  rozbity wazon, będziesz  mógł  pograć  na 
komputerze” .  Jeśli  dziecko wie, że  zrobiło  źle  i jego czyny 
pociągają  za sobą konsekwencje, nie czuje się atakowane. 
Ważne  natomiast, by wspomniane konsekwencje nie objawiały  
się  przemocą  fizyczną  lub psychiczną .  

 

KOMUNIKACJA ZAMIAST KAR 

 



 Pochwały  poprawiają  dzieciom samopoczucie i podnoszą  ich 
samoocenę,  jednak należy  je stosować  ostrożnie  i z umiarem. 
Nieumiejętne  chwalenie może  spowodować,  że w przyszłości  
dziecko będzie  widziało  jedynie czubek własnego  nosa, będzie  
wobec siebie bezkrytyczny i wiele rzeczy będzie  robić  bez 
większego  zaangażowania .  Chwalenie może  przybrać  też  
formę  manipulacji,  co również  nie jest prawidłowe .  

 Dobra pochwała  jest opisowa: z nieprzesadnym uznaniem 
powiedz, co widzisz, następnie  opisz związane  z tym uczucia,  
a na koniec podsumuj. Dla przykładu,  widząc  prosty rysunek 
samochodu, powiedz: „widzę,  że narysowałeś  dwa kółka,  kilka 
kresek na górze  i  po bokach. To jest samochód,  prawda? 
Wydaje mi się, że naprawdę  szybko jeździ,  na pewno 
przywiózłby  lada moment tatę  z pracy. Ty to masz 
wyobraźnię!” . Pochwała  tego typu odniesie o wiele lepszy 
skutek niż  kolejne stwierdzenie „super  obrazek, jestem  
z ciebie dumna” .  W drugim przypadku dziecko szybko osiądzie  
na laurach. 
 

MĄDRE CHWALENIE  



 Pochwała  może  przyjąć  również  formę  stwierdzeń  na temat 

uczuć,  np.: „przyjemnie  się wchodzi do tak czystego pokoju” . 

Dziecko będzie  czuło,  że ma wpływ na samopoczucie innych  

i że jego poprawne postepowanie sprawia, że bliscy są 

wdzięczni  i szczęśliwi .  Pamiętaj  jednak, by nie chwalić  

dziecka, jeśli  zrobiło  coś niedokładnie .  Powieli to podobne 

sytuacje w przyszłości .  



 Rozmowa z dzieckiem nie może  odbywać  się  z pozycji 

dominującej .  Wyrośnięty  nastolatek ma oczy na poziomie 

dorosłego,  jednak jeśli  chcemy rozmawiać  z młodszym  

dzieckiem, warto kucnąć , usiąść  obok niego, wziąć  na kolana. 

Rozmawiać  można także  podczas wspólnej  zabawy. Pamiętaj  

jednak, by nie poruszać  wówczas  istotnych zagadnień  – 

dziecko zaaferowane czymś  innym nie skupi się  na twoich 

słowach .  Zabawa może  być  jednak punktem wyjścia  do 

poruszenia ważnych  tematów.   

 

PATRZENIE W OCZY 



 



 Jako rodzic ustalasz plan dnia dziecka. Jeśli  więc  informujesz 

je, że po obejrzeniu bajki pora na kąpiel,  tak ma właśnie  być . 

Nawet jeśli  dziecko przyjmie postawę  obronną  i wybuchnie 

płaczem,  nie zmieniaj zdania. Gdy ulegniesz, sytuacje będą  się  

powtarzać,  ty stracisz autorytet, a dziecko zacznie robić  co 

chce i przestanie słuchać .  

 

               

ZDECYDOWANIE I KONSEKWENCJA 

 



                          Dla wielu dorosłych  nauczenie się  rozmawiania 

z maluchem bywa równie  trudne, jak dla dzieci sprostanie 

wszystkim wymogom rodziców.  

 



 Rozmawiaj ze swoim dzieckiem zawsze, wszędzie   
i  o wszystkim. Im częściej  z nim rozmawiasz, tym lepiej 
poznajesz jego świat,  jego oczekiwania, marzenia, a także  
problemy. 

 Staraj się  zawsze znaleźć  czas na rozmowę,  gdy dziecko ma 
problem. Rozmowa pomaga pozbyć  się  przykrych uczuć . Gdy 
czuje się  bezradne i skrzywdzone, pozwól  mu się  wygadać,  
wypłakać  i wyzłościć .  Postaraj się  je zrozumieć  i  mądrze  mu 
doradzić .  W żadnym  wypadku nie bagatelizuj jego problemów  

 

 
.   

 

 

ROZMOWA JEST PODSTAWĄ DOBRYCH 

KONTAKTÓW Z DZIECKIEM 

 



 



 



 Staraj się  dostrzegać  sygnały,  że dziecko cię  potrzebuje. Kiedy 

ma jakiś  problem, nie zawsze poprosi cię  o rozmowę .  Jeżeli  

będziesz  uważnie  je obserwować,  to z pewnością  dostrzeżesz  

wszelkie zmiany. Czasem zaczyna cię  unikać,  a czasem stara 

się  być  blisko, „kręci  się”  i  czeka. Zainteresuj się  przyjaźnie .  

 Stwarzaj warunki do luźnej  rozmowy. Wykorzystuj naturalne 

chwile przy wspólnej,  kolacji,  na spacerze, stwórz  nastrój  do 

wieczornych pogaduszek, proponuj wspólne  spędzanie  czasu. 

 Okazuj zainteresowanie jego sprawami, ale nie wypytuj 

natarczywie. Poczekaj, aż  samo zacznie mówić  o tym, co się   

u niego dzieje. To ono decyduje, ile chce nam osobie 

powiedzieć .  Uszanuj to. 

 Rozmawiaj też  o tym, co się  u ciebie obecnie dzieje, o swoich 

kłopotach  i planach. Pytaj je o zdanie w różnych  sprawach  

i pokazuj, że  l iczysz się  z jego opinią .  

 



 Rozmawiaj na każdy  temat, nie unikaj trudnych spraw. Zadbaj 
oto, żeby  w waszym domu nie było  tematów  tabu. 

 Bądź  raczej dobrym doradcą  niż  ważnym  ekspertem. 

 Wprowadź  do waszych rozmów  elementy żartu,  humoru, 
czasem pożartuj  z siebie, nie bądź  zawsze poważnym .  

 Odwołuj  się  do autorytetów,  wskazuj źródła wiedzy, nie wstydź  
się  własnej  niewiedzy w jakiejś  dziedzinie, jako rodzic nie 
musisz zawsze wiedzieć  wszystkiego najlepiej. 
 
 

 
 

 

 
 

 





 Porozmawiaj o uczuciach dziecka. 

 Porozmawiaj o swoich uczuciach. 

 Zaproponuj dziecku znalezienie obopólnie korzystnych 

rozwiązań -  zapisujemy wszystkie pomysły bez komentarza .  

 Zadecyduj ,  które pomysły podobają ci się, a które nie, i które 

masz zamiar wprowadzić w życie .  

 Wprowadź plan w życie .  

 Nie pozwól dziecku obwiniać się lub oskarżać.  

 

WSPÓLNE USTALENIE SPOSOBU 

ROZWIĄZANIA PROBLEMU  



 



 Nie psuj mnie dając  mi wszystko, o co Cię  proszę!  Niektórymi  
prośbami  jedynie wystawiam Cię  na próbę .  

 Nie obawiaj się postępować  wobec mnie twardo    
i  zdecydowanie! Daje mi to poczucie bezpieczeństwa .  

 Nie pozwól  mi utrwalić  złych  nawyków!  Ufam, że ty pomożesz  
mi się  z nimi uporać .  

 Nie karć  mnie w obecności  innych! Najbardziej mnie 
przekonujesz,  gdy mówisz  do mnie spokojnie i dyskretnie. 

 Nie gderaj! Będę  się  bronił,  udając  głuchego .  

 Nie dawaj mi pochopnych obietnic! Czuję  się  bardzo 
zawiedziony, gdy ich później  nie dotrzymujesz. 

 Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania! Ja znajdę  informację  
gdzie indziej,  ale chciałbym  żebyś  ty był(a)  moim 
przewodnikiem po świecie .  

 Nie mów,  że  mój  strach i moje obawy są  głupie!  Dla mnie są 
bardzo realne. 

 Rozmawiaj ze mną,  bo tylko tobie ufam. 
 

  
 

APEL TWOJEGO DZIECKA  



 Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to 

absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co 

mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.  



 Rozmowa z dzieckiem to nie wywiad. Nie zmuszaj go do 

odpowiedzi, na wszystko przyjdzie czas. Gdy okażesz  

zainteresowanie i zrozumienie, dziecko po czasie samo 

przyjdzie i poprosi Cię  o kontynuowanie rozmowy. Dlatego tak 

ważne  jest, abyśmy  zadawali i odpowiadali na pytania, 

dopytywali i  reagowali na to co mówi  dziecko –  rozumiejąc  je. 

 Oczywiście  należy  pamiętać  o tym, że każde  dziecko oczekuje 

od nas czegoś  innego, w zależności  od jego osobowości .   

W związku  z tym powinniśmy  obserwować,  jak reaguje na 

zadawane przez nas pytania, analizując  jego podejście  do 

rozmowy. We wszystkim chodzi o zachowanie równowagi  

pomiędzy  komfortem dziecka, a skutecznością  naszych 

działań .  

 

O CZYM JESZCZE WARTO PAMIĘTAĆ?  



 



 Podczas usprawniania komunikacji  interpersonalnej  należy  

zwrócić  uwagę  na istotne jej elementy. Dzieci aż nazbyt często   

i głośno  słyszą wokoło,  co robią  źle .  Często  wielu rodziców  

koncentruje się  wyłącznie  na tropieniu błędów,  przewinień,  

nietaktów,  słabości,  niepowodzeń,  by następnie    

w oddziaływaniu  wychowawczym krytykować,  etykietować,  

wydawać  surowe werdykty, a nawet karać .  Ale czy to 

najwłaściwsza  droga? Czy nie lepiej dążyć  do wysłuchania  

wypowiedzi dzieci i wczucia się  w ich sytuację?  Bardzo ważne  

jest używanie  słów o charakterze akceptującym  dziecko  

i wyrażającym  naszą miłość  do niego. Najważniejsze   

w komunikacji jest pokazanie dziecku sposobu zachowania 

nacechowanego zrozumieniem, godnością   

i tolerancją . Właściwe  komunikowanie się  służy  wzmacnianiu 

samooceny i budowaniu pozytywnego obrazu własnej  osoby 

przez dziecko. 

PODSUMOWANIE 



 



 https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79360,2985076,sztuka -rozmowy -z-
dzieckiem.html 

 https://smilyplay.pl/jak -rozmawiac-z-dzieckiem-zeby -nas-sluchalo-6-
efektywnych-porad/ 

 Adele Faber i  Elaine Mazl ish :  „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały,  jak 
słuchać, żeby dzieci  do nas mówiły?”  

 Thomas Gordon: „Wychowanie bez porażek”  

 http://mojatrzynastka-
chelm.pl/pliki/kacik_rodzica/prosby%20dziecka.pdf  

 https://noizer.pl/jak -rozmawiac-z-rodzicami-o-trudnych-sprawach/ 

 https://portal. l ibrus.pl/szkola/artykuly/przeprowadzenie -rozmowy -
wychowawczej - jak-obudzic-motywacje-ucznia-do-zmiany 

 https://pomaranczowa-ciuchcia.pl/jak -rozmawiac-z-dzieckiem-zeby -nas-
sluchalo/ 

 http://gocompas.ca/blog -platform/5y9ba1cd2sbltn3tv7ssubftv5b7ko  

 https://edukator.edux.pl/pedagogizacja -rodzicow.php 

ŹRÓDŁA INFORMACJI I OBRAZÓW  


