
JAK WYCHOWAĆ DZIECKO? 

Poradnik o błędach popełnianych przez dobrych rodziców. 

Błąd nr 5: „Zrobię to za ciebie” 

Cz.I 

 

 

Wszyscy wiemy, że życie to nie same przyjemności, ale i troski – trudności, przeszkody, problemy, 

dylematy. Stają się one udziałem każdego człowieka /który powinien mieć tego świadomość/, a zaczyna się to 

od wychowania, już w dzieciństwie; ma ono przygotować nasze pociechy do niezależności i samodzielności – 

krok po kroku. Jest rzeczą naturalną, że rodzicom trudno jest przyglądać się zmaganiom dzieci i próbują często 

wykorzystać swój bagaż doświadczeń do tego, by „ustrzec dzieci przed bólem i rozczarowaniem, którego sami 

doznali”. Mama czy tata pragnie chronić dziecko przed popełnianiem błędów i podejmowaniem nietrafionych 

decyzji. „Dążąc do bycia przewodnikiem i obrońcą dzieci, wielu rodziców wpada jednak w pułapkę „zrobię to za 

ciebie”/koniec cytatu/. 

Wszystko to jednak obraca się przeciwko nam – dzieci powinny mieć możliwość uczenia się na 

własnych błędach i doświadczania konsekwencji swego postępowania, zgodnie z wrodzonym dążeniem do 

niezależności i samodzielności. Nasze dzieci nie powinny być we wszystkim zależne od rodziców, bo to hamuje 

ich rozwój. Szczególnie dotyczy to nastolatków. „Zwłaszcza nastolatki są skłonne do rozwijania w sobie niechęci 

do rodziców lub nadmiernej zależności od nich wtedy, gdy dają oni liczne rady zamiast pozwolić im uczyć się 

samodzielności.” Jednak często już we wczesnym dzieciństwie rodzice wolą mieć coś „z głowy”, niż uczyć 

dziecko samodzielnego wykonywania zadań. Tak jest np. z porannym ubieraniem się: dziecko nie nauczy się 

ubierać, gdy przeważnie dorośli, powodowani pośpiechem, wyręczają je w tym, zabijając motywację do nauki 

/dziecko woli pooglądać bajki niż ćwiczyć ubieranie się/. Jeśli jednak postawimy sprawę jasno i będziemy 

konsekwentni /najpierw ubieranie – do końca, potem bajki/ dziecko nauczy się, że marudzenie nie opłaca się 

/bo nie starczy czasu na oglądanie telewizji przed wyjściem do przedszkola/. W ten sposób dziecko stanie się 

bardziej niezależne i odpowiedzialne, i będzie można je pochwalić /zamiast ganić za opieszałość/. „Pozwolenie 

dzieciom na doświadczanie logicznych konsekwencji swoich działań dotyczy dzieci w każdym wieku, łącznie z 

nastolatkami. Jeśli nastolatek regularnie spóźnia się na obiad, nie zostawiaj dla niego porcji jedzenia. Logiczne 

konsekwencje jego chronicznego spóźniania się – głód lub samodzielne przygotowywanie posiłku – będą dla 

niego cenniejszą lekcją niż bezpośrednia interwencja.”  

Są wyjątki istotne od tej zasady – gdy bywa zagrożone bezpieczeństwo dzieci lub gdy ich postępowanie 

narusza prawa pozostałych domowników. W następnym rozdziale będzie można dowiedzieć  się , jak powinna 

wyglądać interwencja rodziców. 
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