
JAK WYCHOWAĆ DZIECKO? 

PORADNIK O BŁĘDACH POPEŁNIANYCH PRZEZ DOBRYCH RODZICÓW. 

BŁĄD NR 3: brak konsekwencji. 

 

Bardzo częstym błędem, jaki popełniają rodzice jest brak konsekwencji w ich postępowaniu z dziećmi. Powodów może być wiele, 

ale brak struktury i konsekwencji przyczynia się do powstawania wielu problemów wychowawczych. Nie ma tu znaczenia, czy rodzice 

stosują podejście liberalne, czy surowe – rygorystyczne – dobrze wychowane dzieci mogą pochodzić i z takich, i z takich domów. Istotne jest 

to, czy ustalone zasady postępowania są przewidywalne i czy są egzekwowane. „Konsekwencja oznacza kierowanie się przyjętymi zasadami 

i logiką. Jeśli ustalasz jakąś zasadę lub straszysz następstwami jej nieprzestrzegania, to postępuj zgodnie z tym, co zostało powiedziane. 

Dzieci bardzo szybko uczą się sprawdzać, gdzie jest granica, szczególnie gdy rodzice składają oświadczenia i się z nich nie wywiązują”. 

Najlepiej jest dać jedno ostrzeżenie, a potem przystąpić do wyciągania konsekwencji. Ważne jest także dotrzymywanie obietnic i 

nagradzanie. Jeśli coś obiecasz za dobre sprawowanie, a następnie tego nie zrobisz, twoje dziecko otrzyma komunikat, że obietnice rodzica 

są nic nie warte. Jasno określone reguły wprowadzane w życie i przestrzegane przez rodzica rozwiązują wiele częstych problemów – np. z 

odrabianiem lekcji. „Gdy rodzice są konsekwentni i postępują zgodnie z tym, co powiedzieli, budują strukturę, do której dzieci dążą i której 

bardzo potrzebują. Konsekwentna struktura daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, przewidywalności i kontroli. Dzieci nie są zmuszane do 

sprawdzania swoim zachowaniem granic tolerancji i wytrzymałości rodziców. Mogą odprężyć się  i funkcjonować w znanym sobie systemie 

kar i nagród. Struktura uczy je także, jak ważne jest dotrzymywanie obietnic i wywiązywanie się ze zobowiązań.” 

Konsekwencja rodziców dotyczyć powinna również porannych i wieczornych czynności rutynowych, z jakimi dzieci bardzo często 

mają problemy. Jasna struktura, konsekwentnie realizowana w dużym stopniu redukuje stres /kłótnie, przepychanki itp./. „Ustalona 

struktura daje również poczucie przewidywalności, które zapobiega przeistoczeniu się codziennych czynności w walkę między rodzicem a 

dzieckiem.” Uporządkowany rozkład dnia staje się więc rutyną, dzięki której nie ma nieporozumień. Wypracowanie tego wymaga wysiłku – 

rozmowy z dzieckiem, przedyskutowania nowego rozkładu codziennych zajęć, stanowczości i pozytywnego nastawienia, a następnie – 

wdrażania planu aż do skutku.  

Równie ważna jest konsekwencja w stosowaniu dyscypliny. W tym wypadku należy zwrócić uwagę na stosowane kary: być może 

pod wpływem złości rodzice nakładają czasem kary zbyt surowe lub zbyt długotrwałe, które trudno wdrożyć. Bardziej skuteczne jest 

ustanowić karę krótką, ale konsekwentnie stosowaną, taką, którą można potem wyegzekwować. „Rodzice powinni być również świadomi 

tego, jak ważne jest, by oboje byli zgodni w sprawie zasad i konsekwencji.” Kwestie sporne powinni omówić bez dzieci, a dopiero potem 

ustalić takie zasady, które oboje będą akceptować. Rodzice powinni być zgodni, co do metod wychowawczych. „Stworzenie jednolitego 

frontu i konsekwencja to dwie bardzo ważne rzeczy, ponieważ jeśli dzieci są przekonane, że domowe zasady są niewzruszone i niezmiennie 

wprowadzane w życie, to zwykle nie sprawdzają granic wytrzymałości rodziców, by określić, jakie reguły obowiązują w tym tygodniu. W 

podobny sposób, jeśli konsekwentnie stosuje się kary, dzieci w mniejszym stopniu usiłują się wymigać od następstw złego zachowania.” 

Konsekwencja rodziców rozwija poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie u dzieci. Konsekwentnie również trzeba dzieciom 

okazywać zainteresowanie, poświęcać uwagę, przekazywać bezwarunkową miłość, co dodaje im siły i redukuje zbędny lęk. Bycie 

konsekwentnym rodzicem to trudne zadanie, ale nawet jeśli czasem nie uda ci się mimo wysiłku – jeśli działasz szczerze i uczciwie, robiąc co 

w twojej mocy – odkryjesz, że korzyści ze stosowania zasad konsekwencji w pełni wynagradzają twoje trudy, pisze K.Steede. 
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