
RELACJE RODZINNE JAKO PODSTAWA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA 
DZIECKA 

Każdy człowiek pragnie poznać receptę na szczęśliwą rodzinę, w której będą 
codziennością szczęśliwe relacje…  Istnieje wiele publikacji , które podejmują tematy 
związane z budowaniem szczęśliwej rodziny, szczęśliwego dzieciństwa czy zwyczajnie 
szczęśliwego życia w symbiozie ze światem i sobą.  Analizując dostępne źródła, można 
dostrzec, że podstawą szczęśliwej rodziny powinna być bezwarunkowa miłość, wzajemny 
szacunek i wsparcie.  

 

Staramy się pielęgnować rodzinne relacje,  tradycje, zwyczaje, ale czasami możemy 
dostrzec  jakie to bywa trudne. Konflikty czy różnica zdań w gronie rodzinnym mogą 
zaburzać więzi i wpływać na pogorszenie relacji,  lub odwrotnie – mogą być przyczynkiem do 
rozwoju i budowania prawdziwych, żywych relacji. 

 

DBAMY O WIĘZI 

Dom rodzinny to miejsce, do którego  zawsze chce się wracać. W rodzinie spotykają 
się różne postawy, poglądy, charaktery, a naszym zadaniem jest to, by je scalać przy 



zachowaniu indywidualności każdego z nich. Rodzina to przecież ostoja bezpieczeństwa, 
zrozumienia, szacunku i miłości. Rodzinę kształtują i budują wspólne rytuały, dobre 
nawyki, wzajemne wsparcie i otwartość, poczucie więzi. Fundamentalną rolę odgrywa w niej 
dawanie dobrego przykładu dzieciom. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nasze 
zachowanie na nie wpływa. 

 

CO WZMOCNI WIĘZI W RODZINIE? 

Hmmm… odpowiedź na to  pytanie wydaje się nie być prosta, ale wiadomo, że 
istnieje kilka sposobów, które pomagają budować więzi w rodzinie. Wspólne działania, 
rozmowy o ważnych i błahych sprawach łączą, rodzą więź. Najważniejsze, by mieć dla 
siebie czas! 

 

Wspólne posiłki 

W pędzie towarzyszącym nam każdego dnia coraz trudniej znaleźć czas i możliwości 
na spotkanie przy stole Kiedy wyobrażamy sobie rodzinny posiłek, jaki obraz staje nam przed 
oczami? Rodzice słuchają z uwagą, co wydarzyło się u dzieci w szkole, nikt nikomu nie 
przerywa, jest miło i spokojnie. Tak? A może raczej wszyscy mówią na raz, przekrzykują się, 
nikt nikogo nie słucha. W tle słychać włączony telewizor, rozmowy przerywa dźwięk 
telefonu. A, właśnie. Smartfony. To one często towarzyszą nam wszędzie, nawet przy stole. 



Sprawdzamy, jaka będzie jutro pogoda, co ciekawego znajomy wrzucił na facebooka, a może 
warto zrobić zdjęcie tej sałatki, która tak fajnie nam wyszła, i też się pochwalić... 
Ograniczamy się do krótkich komunikatów: „podaj sól”, „trzeba kupić masło”. Panuje chaos, 
rośnie zniecierpliwienie, zaczynamy podnosić głos. Czy ta rodzina naprawdę je posiłek 
razem? 

 

Tak rzadko mamy szansę pobyć razem, zjeść wspólnie posiłek. Na czas kolacji 
zostawmy inne sprawy na boku. Nakryjmy wspólnie stół, przygotujmy razem kolację. Niech 
każdy będzie zaangażowany. Opowiedzmy, co ciekawego wydarzyło się w ciągu dnia. Niech 
każdy czuje się ważny, wysłuchany. Nie przerywajmy sobie nawzajem i nie pozwólmy, żeby 
dzwoniący telefon odrywał nas od stołu. Wyłączmy telewizor, wyciszmy telefon. Postarajmy 
się, żeby choć raz w ciągu dnia „spotkać się” i doświadczyć tego, że jesteśmy sobie bliscy i 
nawzajem dla siebie ważni. Przestrzeń wokół stołu powinna tętnić życiem. Posiłki, rozmowy, 
wymiana poglądów, śmieszne historie… Niech codzienne posiłki przy jednym stole staną się 
dobrą praktyką. 

 

 

Wspólne zainteresowania – znajdźmy aktywności, które zaangażują wszystkich członków 
rodziny. Podczas kolejnych weekendów, wakacji, ferii czy świąt warto spędzać razem czas, 
za każdym razem zmieniając lub pielęgnując różne aktywności. Pomoże to ustalić, jaką 
aktywność lubą i chcą członkowie rodziny. 



 

Rozmawiajmy – to pozwala osiągnąć zamierzony cel i… pójście na kompromis w wielu 
trudnych sytuacjach. Jeśli pojawi się kwestia sporna, warto zorganizować „naradę rodzinną”, 
w czasie której każdy może wyrazić swoje zdanie i zapoznać się z punktem widzenia innego 
członka rodziny. Ważna jest otwartość, opisywanie swoich uczuć, popieranie swojego zdania 
argumentami. Nie ma miejsca na odpowiedź „nie, bo nie!” czy „bo tak!” 

 

Pielęgnujmy  każdy dzień, tradycje, ważne momenty takie jak urodziny, imieniny, Dzień 
Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca , Dzień Dziecka. Mikołajki, Święta. Starajmy się 
kultywować tradycje rodzinne, np. zjazdy rodzinne, odwiedziny, kontakty telefoniczne. 

 



Bawmy się – zabawa jest dla dzieci ważna! Bawmy się z dziećmi w to, co nam zaproponują. 
Pamiętajmy, że dzieci liczą inaczej wspólnie spędzony czas (rodzinna jazda samochodem nie 
jest dla nich tak wartościowa tak jak zabawa choćby w dom, sklep, w szkołę w chowanego 
czy w Chińczyka lub Scrable). 

 

Dotrzymujmy słowa – jeśli coś obiecujemy, a potem nie dotrzymujemy słowa, dziecko może 
nie czuć się dobrze. Może zdarzyć się incydentalnie, że z jakiegoś powodu nie uda nam się 
wywiązać z deklaracji. I tu ważna jest rozmowa. Jeśli wytłumaczymy, dlaczego na ten 
moment nasza obietnica nie zostanie spełniona – prawdopodobnie dziecko to zrozumie. 
Pamiętajmy jednak, żeby okazać mu wsparcie i pozwolić wyrazić trudne emocje. 

 

Chcąc zapewnić dziecku poczucie komfortu psychicznego należy uświadomić sobie 
jak nasze poszczególne zachowania wpływają na dziecko. Błędem jest uważanie, że dziecko 
mniej odczuwa. Być może nie jest w stanie zrozumieć wszystkiego co się wokół niego dzieje, 
jednak odczuwa w taki sam sposób jak osoby dorosłe. 

Obecność fizyczna łagodzi napięcia, które rodzą się w dziecku, a także mogą być 
wynikiem okazywania radości i przywiązania. Odepchnięcie dziecka czy brak otwartości na 
kontakt fizyczny jest jasnym sygnałem: „nie akceptuję cię”, „nie jesteś dla mnie 
wystarczająco ważny”. Jeśli dziecko w trakcie tygodnia spędza dużo czasu w szkole i na 



zajęciach dodatkowych, w sposób szczególny należy zwrócić uwagę czy otrzymuje od 
rodziców wystarczającą porcję czułości.

 

Dziecko traci poczucie bezpieczeństwa zwłaszcza, kiedy w domu konflikty są na 
porządku dziennym – szczególnie pomiędzy rodz
“ciche dni”, zaburzają równowagę dziecka. Przez to może reagować złością, chęcią zwrócenia 
na siebie uwagi. Choć nie zawsze to widzimy, dzieci bardzo przeżywają konflikty osób 
najbliższych, tym szczególniej jeśli są ob

 

Dziecko, które nie może pozwolić sobie na swobodę i spontaniczność w środowisku 
rodzinnym będzie żyło w stresie, czy aktywność, której się podejmuje zadowoli rodziców. Z 
czasem, kiedy będzie dojrzewać nauczy się 

zajęciach dodatkowych, w sposób szczególny należy zwrócić uwagę czy otrzymuje od 
rodziców wystarczającą porcję czułości. 

Dziecko traci poczucie bezpieczeństwa zwłaszcza, kiedy w domu konflikty są na 
szczególnie pomiędzy rodzicami. Nierozwiązane nieporozumienia, 

“ciche dni”, zaburzają równowagę dziecka. Przez to może reagować złością, chęcią zwrócenia 
na siebie uwagi. Choć nie zawsze to widzimy, dzieci bardzo przeżywają konflikty osób 
najbliższych, tym szczególniej jeśli są obserwatorami zaistniałych sytuacji.

Dziecko, które nie może pozwolić sobie na swobodę i spontaniczność w środowisku 
rodzinnym będzie żyło w stresie, czy aktywność, której się podejmuje zadowoli rodziców. Z 
czasem, kiedy będzie dojrzewać nauczy się omijania sztywnych reguł – podstępem

zajęciach dodatkowych, w sposób szczególny należy zwrócić uwagę czy otrzymuje od 

 

Dziecko traci poczucie bezpieczeństwa zwłaszcza, kiedy w domu konflikty są na 
icami. Nierozwiązane nieporozumienia, 

“ciche dni”, zaburzają równowagę dziecka. Przez to może reagować złością, chęcią zwrócenia 
na siebie uwagi. Choć nie zawsze to widzimy, dzieci bardzo przeżywają konflikty osób 

serwatorami zaistniałych sytuacji. 

 

Dziecko, które nie może pozwolić sobie na swobodę i spontaniczność w środowisku 
rodzinnym będzie żyło w stresie, czy aktywność, której się podejmuje zadowoli rodziców. Z 

podstępem. 



 

Poczucie bezpieczeństwa dziecka może kształtować się jedynie w atmosferze zaufania 
i bliskości. Najważniejsze jest budowanie mocnej i zdrowej relacji z dzieckiem. Dzięki temu 
będzie miało ono świadomość, że z jakim problemem by się nie zmagało, zawsze znajdzie 
pomoc w gronie najbliższych mu osób. 

 

 Opracowała 

        A. Paruszewska-Gamrot 

Pedagog kl. 1-3 

Źródła: 

Obrazkoterapia 

V.Satir: Rodzina , tu dorasta człowiek. 


