
JAK WYCHOWAĆ DZIECKO? 

PORADNIK O BŁĘDACH POPEŁNIANYCH PRZEZ DOBRYCH RODZICÓW. 

Błąd nr 4: pułapki porozumiewania się; 

Cz.III: komunikacja niewerbalna 

 

Jak wynika z dotychczasowych rozważań na temat porozumiewania się rodziców z dziećmi, 

rodzice mają do wyboru: albo być niedostępnym dla dziecka i przyjmować destruktywne role 

rodzicielskie, co skutkuje zamykaniem komunikacji /gdyż kończy się ona bardzo szybko, nie dając nic 

dzieciom/, albo uczyć komunikacji otwartej poprzez gotowość do rozmowy z dzieckiem i bycie 

dobrym słuchaczem /wtedy komunikacja jest otwarta, dziecko czuje się słuchane i rozumiane/. W 

atmosferze bezpieczeństwa i zaufania komunikacja jest skuteczna.  

Bardzo ważnym elementem każdej komunikacji jest mowa ciała, czyli komunikacja 

niewerbalna. Jest ona ważna dwukierunkowo: zarówno rodzice mogą „wiele wyczytać o nastroju, 

uczuciach czy aktualnym stanie umysłu swego dziecka, z jego mimiki, gestów, postawy ciała”, jak i 

dzieci – są bardzo wrażliwe na sygnały niewerbalne ze strony rodziców. I tu obowiązuje zasada, żeby 

reagować na komunikaty dziecka /w tym wypadku pozasłowne/, i zachęcać je do wyrażania uczuć, 

odzwierciedlając to, co wyczytaliśmy np. poprzez uśmiech czy wyraz oczu. K.Steede podaje również 

kilka reguł dotyczących komunikacji niewerbalnej ze strony rodziców. Oto one: „1.przerwij swoje 

zajęcia i skup na dziecku całą uwagę; 2.utrzymuj kontakt wzrokowy;3.pochyl się ku dziecku, zwłaszcza 

wtedy, gdy mówi ono coś, co jest dla niego bardzo ważne; 4.unikaj przerywania – pozwalając 

młodemu człowiekowi skończyć to, co chce powiedzieć, okazujesz mu szczere i pełne troski 

zainteresowanie; 5.od czasu do czasu potakuj; 6.uśmiechaj się w odpowiednich momentach, aby 

pokazać dziecku, że rozmowa z nim nie jest dla ciebie obciążeniem; 7.niekiedy zwykłe „Mmm” 

pozwala dziecku zauważyć, że aktywnie się przysłuchujesz.”  To nie takie trudne.  

Efektem otwartej komunikacji często jest to, że dzieci chętniej kierują się wskazówkami 

rodziców, wynikającymi z rozmów, a także uczą się same umiejętności porozumiewania się, co 

przekłada się na mniejszą ilość konfliktów z rodzeństwem czy rówieśnikami. Im lepiej będziesz 

dogadywał się ze swoim dzieckiem, tym większe szanse, że łagodniej minie trudny okres jego 

dorastania. 

 

OPRACOWANIE: Agnieszka Januszek 

na podstawie książki: K.Steede „10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców”, GWP Gdańsk 2011r. 


