
DZIECKO JEST JAK WODA, KTÓRA POPŁYNIE WSZĘDZIE TAM, 

                                        GDZIE NIE MA TAMY. 

Jak okazywać szacunek dziecku, a jednocześnie wymagać? 

  

                Drodzy Rodzice,                                                                             

ciągłe przebywanie w domu                     

z pewnością jest trudną sytuacją dla 

każdego z nas.  Wymaga dużo sił           

i cierpliwości, aby wraz z dziećmi 

zorganizować życie na ograniczonej 

przestrzeni. 

 Pozwalam sobie na przesłanie 

Państwu informacji dotyczącej metody 

wyznaczania granic , jako alternatywy 

dla systemu karania lub nadmiernego 

pobłażania. Wydaje się , że koncepcja ta  została opracowana  

całkiem niedawno. Przyjrzyjmy się jednak dziełu wychowania       

bł. Marceliny Darowskiej i skojarzmy z poniższymi treściami. 

Postaram się krótko przypomnieć podstawy tej metody i choć teoria 

zawsze jest trudna do zastosowania w praktyce, to jednak możliwość 

odwołania się do niej w momentach kryzysowych będzie być może 

stanowiła pewną pomoc.                                                                                                                             

Jeżeli zdarza się Państwu z obawą patrzeć na zachowanie dziecka, 

gwałtowne reakcje, na tzw.,,rozbrykanie” i towarzyszą temu myśli typu:     

„ już dłużej nie wytrzymam’’ , to trzeba mieć świadomość, że każdy     

nasz lęk (nawet niewypowiedziany) zostanie odczytany przez pociechy,           

a trudne zachowanie powtórzy się lub zostanie nawet wzmocnione. 

Trudne zachowania (krzyk, płacz, agresja, wymuszanie) to tak naprawdę 

prośba dziecka o wyznaczenie granic, których potrzebuje, ale nie 

doświadcza. 

Dzieci podświadomie pragną, aby rodzic panował nad sytuacją i wnosił 

stabilizację. W ,,rozhuśtanych” emocjach łatwo o ,,wypadek”. 

Pomyślcie Państwo o sobie , jak o ,,managerach domu”. Jaki szef jest 

pożądany w firmie? Jakie powinien mieć cechy?                                    

Pewnie złość, gniew, nerwy, krzyk, groźby nie będą w tej puli.                                              



Tylko przy osobie przewidywalnej, która ustala jasne, stałe reguły 

czujemy się komfortowo, możemy być twórczy.                                     

,,(…) Działać na serce przez miłość, na rozum przez przekonanie, 

uspokajać swoim spokojem.(…)” To piękny i uniwersalny przekaz Matki 

Marceliny. 

 

Kary to źródło wstydu, żalu, poczucia winy. Separują nas od dzieci, burzą 

relacje. ,, Nie odbierajcie dzieciom odwagi ciągłą krytyką. ’’                                                                                                                                   

                                                                                                                       

Metoda wytyczania granic opiera się na prostych przekazach. 

 

Komunikaty typu: ,,Nie pozwalam Ci tego zrobić…, jeżeli rzucisz…jeszcze 

raz, na pewno Ci to zabiorę” i wyegzekwowanie ich od razu są dla 

dziecka bardzo jasne, nie ranią jego uczuć. 

Pamiętajmy więc, aby nie odsuwać konsekwencji w czasie. Odroczenie 

spowoduje, że dziecko nie skojarzy przyczyny ze skutkiem.                       

Konsekwencje bowiem uczą odpowiedzialności , nie,, łamiąc” dziecka.                                                         

   Krótkie przykłady: 

 -Gdy przedłuża się posiłek: ,,Trudno, obiad się skończył, musisz poczekać 

do kolacji” (nigdy nie karmimy dziecka, żeby usprawnić tempo) .                 

-Jeżeli zbyt długo ociąga się z położeniem do łóżka: ,,Trudno, zabrakło 

czasu na przeczytanie książeczki.”                                                              

To tylko dwie podane sytuacje, w których dziecko z pewnością uzmysłowi 

sobie , że konsekwencje to naturalne następstwo zachowania.       

Zapewne życie podsunie kolejne scenariusze.                                                          

Jakże aktualne są myśli Patronki naszego przedszkola:                         

,,(…) A cała praca wasza niech się toczy w atmosferze jasnej i czystej    

pod niebem pogodnym, opromienionym słońcem wiary (…).Ostatnim 

słowem każdej z nimi rozmowy niech będzie zachęta. Zawsze 

przebaczenie-nigdy odtrącenie! Czy wam się nie zdaje, że jest pewna 

sprzeczność w tym , co mówię? Że trzeba wymagać, a jednak cierpliwie 

czekać? Nie! Sprzeczności w tym nie ma. My nie tolerujemy zła , ale 

wyrozumiewamy, że poprawa całkowita nie może się w dziecku dokonać 

od razu.(…)” 



Marudzenie, wymuszanie, płacz dzieci – to rodzicielskie doświadczenie.             

Polacy, jako populacja mają ogromną trudność z wytrzymałością 

emocjonalną na płacz dzieci. Ma to źródło w pamięci historycznej, traumie 

narodu, gdy taka sytuacja niosła ze sobą zagrożenie .                                 

Tymczasem płacz jest sygnałem, że wprowadzane granice są w 

,,gwałtownej” negocjacji, a dziecko chce przejąć nad nimi kontrolę. 

Pamiętajmy więc, że dzieci to ,,chodzące emocje”, a ich reakcje mogą być 

dla nas bardzo uciążliwe. Dajmy dziecku przestrzeń na ich regulację, 

zaakceptujmy płacz będący formą rozładowania przeżyć, ale ,,trzymajmy” 

się konsekwentnie podjętych decyzji. 

Kochajmy dzieci bezwarunkowo. Nie oznacza to jednak ulegania. 

 ,,Miłujcie dusze dzieci.(…)Aby dzieci dobrze rozwijać trzeba je znać, to 

jest odczuć i zrozumieć myśl Boga Stworzyciela.” 

Miłość wymaga umiejętnego mówienia ,,nie”, nawet jeśli w środku nas 

wszystko woła: ,,ustąp, bo dziecko wygląda na takie nieszczęśliwe ’’. 

Błogosławiona Marcelina pisała: ,,Wymagaj od dzieci- i doprowadzaj do 

tego, aby wymaganiom odpowiadały”                                                     

Jako dorośli, musimy poradzić sobie z naszymi reakcjami na emocjonalne 

zachowania  najmłodszych. To pozwoli wyposażyć je w wewnętrzny 

system odróżniania dobra od zła, stabilność, a w przyszłości będzie 

fundamentem dla współdziałania z innymi. 

 

Życzę wytrwałości, radości czerpanej od dzieci, które są prawdziwym 

skarbem. ,,Podjęcie się wielkiego zadania wychowywania dzieci 

nieskończenie zobowiązuje i wkłada odpowiedzialność na wieczność się 

rozciągającą.” 

                                                                                   Barbara Zemła   

  

Ps. Pozycje , którymi się wspierałam dzieląc powyższymi refleksjami: 

Teksty bł. Matki Marceliny Darowskiej o wychowaniu                                                                             

J. Faber, J. King ,,Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały”                                          

R.J. MacKenzie ,,Kiedy pozwolić, kiedy zabronić”                                                                                  

A. Kast-Zahn ,,Każde dziecko może nauczyć się reguł”                                                 

D.J. Siegel ,,Zintegrowany mózg- zintegrowane dziecko”                                                                                     


