
JAK WYCHOWAĆ DZIECKO? 

Poradnik o błędach popełnianych przez dobrych rodziców. 

Błąd nr 5: „zrobię to za ciebie”; 

Cz.III: rozwiązywanie problemów. 

 

 

 

Rozwiązywanie problemów to sytuacja, w której rodzic musi wziąć aktywny udział w życiu 

dziecka, równocześnie je angażując w proces dochodzenia do rozwiązania. Nie chodzi o to, aby 

wydawać dyrektywy, tylko o włączanie dziecka w szukanie pozytywnego wyjścia z sytuacji, co często 

chroni przed konfliktem pomiędzy rodzicem a dzieckiem, choć jest bardziej czasochłonne i wymaga 

większego wysiłku. Rodzic prosi dziecko o pomoc i wspólnie z nim omawia problem. Zapewnia to 

lepszą współpracę i w perspektywie daje więcej korzyści.  

Gdy pojawi się problem trzeba zacząć od spokojnego i jasnego uchwycenia jego istoty. Lepiej 

to robić wtedy, gdy emocje już opadną. W tej fazie trzeba unikać zarzutów, a skupić się na wspólnym 

ustaleniu, gdzie leży źródło problemu. Przybrać to powinno formę prostego komunikatu np.: „Dziś 

rano znowu zostawiłeś brudne naczynia na stole”. Następnym krokiem jest zwrócenie się do dziecka z 

pytaniem, jakie ma pomysły, które przyniosłyby zlikwidowanie problemu. Rodzic może podpowiadać, 

wyrażać sugestie, jeśli dziecko tego potrzebuje. Następnie każdy z pomysłów trzeba omówić z punktu 

widzenia jego skuteczności i gwarancji zadziałania. Rodzic i dziecko dochodzą do tego wspólnie. 

Trzeba szukać plusów i minusów danego rozwiązania /ważne jest, aby dziecko w naturalny sposób 

zmotywować do działania/. Należy jasno określić, jak rozwiązanie ma działać i zawrzeć umowę 

/pisemną lub ustną/, żeby je wypróbować i potem w określonym czasie sprawdzić jego efektywność.  

Taki sposób podejścia do problemów może zaoszczędzić bezsensownej walki pomiędzy 

rodzicem a dzieckiem, uczy współpracy, umiejętności rozwiązywania problemów, motywuje dzieci 

/bo same wypracowują wyjście z sytuacji/, uczy odpowiedzialności i daje szansę na budowanie 

pozytywnej samooceny u dzieci. Można je nagradzać pochwałą lub w inny sposób za to np., że 

sprzątają po sobie bez przypominania. Dzieci szybciej nabierają wprawy w pokonywaniu trudności, 

wzmacnia się ich poczucie kompetencji i niezależności. 
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