
JAK WYCHOWAĆ DZIECKO? 

Poradnik o błędach popełnianych przez dobrych rodziców. 

Błąd nr 9: ignorowanie potrzeb i trudności dziecka. 

 

 

 

 

Każde dziecko ma niepowtarzalną osobowość, wszystkie dzieci są wyjątkowe. Różnią zaletami i 

wadami, zainteresowaniami, umiejętnościami, cechami charakteru, co szczególnie wyraźnie ujawnia okres 

dorastania. Naturalne predyspozycje i doświadczenia życiowe kształtują te różnice pomiędzy nimi. Dzieci 

przeżywają bardzo różne emocje i nastroje, bardzo różnie się zachowują. Czasem te zachowania mogą wydać 

się dziwne, choć w istocie takie nie są i można im zaradzić poprzez stosowanie prostych zasad i konsekwencji 

zawartych w poradniku. Niektóre cechy należy wzmacniać – te szczególnie pozytywne, niektóre – eliminować. 

„Sztuką jest rozpoznać, które cechy wzmacniać, a których się pozbyć”. Nie należy dzieci uszczęśliwiać na siłę; 

jeśli dziecko jest nieśmiałe, nie zmuszaj go do częstych występów publicznych, bo np. twoim marzeniem jest, by 

grało na jakimś instrumencie. W rozwijaniu zainteresowań ważne są naturalne potrzeby /np. ktoś, kto lubi ruch 

powinien uprawiać sport/. Są też cechy czy zachowania, które – choć na pozór dziecko zdrowo się wychowuje – 

mogą w przyszłości sprawiać problem. „Rodzice, znając niepowtarzalną osobowość swojego dziecka, powinni 

zwracać uwagę na te zachowania i próbować je nieco zmieniać.” Przykładem jest nadmierna dążność do 

zadowalania innych; źle jest, gdy dziecko czuje się dobrze tylko jeśli zadowala inne osoby. Cecha ta jest 

pożądana w stopniu umiarkowanym.  

Na szczególną uwagę zasługują jednak zachowania dzieci, które wskazują na ukryty poważny problem. 

„Rodzicom często trudno jest odróżnić mniejszy problem lub jakąś fazę przejściową od problemu, który może 

wymagać intensywnej opieki czy pomocy specjalistów”.  Zaniepokoić rodzica powinno, gdy zachowanie sprawia 

problem przez długi czas lub jeśli jest ono niezwykle gwałtowne i wyraźne. Problemy w codziennym 

funkcjonowaniu, spowodowane danym zachowaniem też mogą sugerować poważniejsze trudności. Przyczyną 

tego mogą być różne zaburzenia, które wymagają interwencji specjalisty oraz specjalnej troski. Rodzice powinni 

w porę je wychwycić, aby jak najszybciej postawić diagnozę i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Spośród 

zaburzeń charakterystycznych dla dzieci terapeuta wymienia kilka najczęściej spotykanych. Są to: ADHD, 

trudności w nauce, depresja dziecięca, lęki, fobie /w tym fobia szkolna/, nerwice i zaburzenia obsesyjno – 

kompulsyjne. W takiej sytuacji rodzice muszą zdobyć szczegółowe informacje o schorzeniu dziecka i pomagać 

mu jako jego „rzecznik i adwokat” we współpracy z lekarzami, nauczycielami i innymi specjalistami. 
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