
Rola rodziców w budowaniu dobrych relacji dziecka 

w domu, klasie, szkole. 

 

Więź z dzieckiem buduje się od chwili jego narodzin. Bliskość, zaufanie, szczerość 

to efekty wieloletniej pracy. Jeżeli jesteśmy na co dzień blisko z dzieckiem, łatwiej nam 

zauważyć co je cieszy, co martwi i z czym sobie nie radzi. W miarę gdy dziecko dorasta, zwykle 

trudniej nam znaleźć wspólny język, bo zaczyna być inne – czasem ignoruje nasze polecenia, 

rówieśnicy stają się najważniejsi i coraz bardziej się buntuje w wielu sprawach. Pomimo to staraj 

się poznawać, rozumieć i akceptować świat dzieci. 

 

Rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem,  

a podstawą rozmowy jest uważne słuchanie. 

 

Rozmawiaj ze swoim dzieckiem zawsze, wszędzie i o wszystkim. Im częściej z nim 

rozmawiasz, tym lepiej poznajesz jego świat, jego oczekiwania, marzenia, a także problemy. 

Staraj się zawsze znaleźć czas na rozmowę, gdy dziecko ma problem. Rozmowa pomaga pozbyć 

się przykrych uczuć. Gdy czuje się bezradne i skrzywdzone, pozwól mu się wygadać, wypłakać 

i wyzłościć. Postaraj się je zrozumieć i mądrze mu doradzić. W żadnym wypadku nie bagatelizuj 

jego problemów. 

Znajdź też czas, gdy chce się podzielić radością, sukcesem. Okaż swoje zadowolenie, 

pochwal, spytaj o szczegóły wydarzenia. Nie umniejszaj wagi sukcesu, powiedz, jaki jesteś  

z niego dumny. To mu dodaje wiary w siebie i jest zachętą do osiągania dalszych sukcesów. 

Staraj się dostrzegać sygnały, że dziecko cię potrzebuje. Kiedy ma jakiś problem, nie zawsze 

poprosi cię o rozmowę. Jeżeli będziesz uważnie je obserwować, to z pewnością dostrzeżesz 

wszelkie zmiany. Czasem zaczyna cię unikać, a czasem stara się być blisko, „kręci się" i czeka. 

Zainteresuj się przyjaźnie, pomóż nawiązać rozmowę. 

Bywa, że mimo wielu wysiłków włożonych w wychowanie dziecka nasz kontakt z nim 

nie jest najlepszy. Czy można coś naprawić? Na pewno można nad tym pracować, ale nie jest 

to łatwe. Utracone zaufanie, brak wiary, złość to sprawy, które mogą być trudne do zmiany, 

ale są możliwe i należy próbować. 



Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany, to powiedz o tym dziecku. Porozmawiaj z nim o tym, 

co i jak chcesz zmienić. Wyjaśnij mu dlaczego i poproś o współpracę. Dziecko musi widzieć, 

że zależy ci na poprawie kontaktu. 

Jeśli dotychczasowe próby porozumienia się z dzieckiem nie powiodły się, należy podjąć nowe 

działania. Nie warto rezygnować z bliskości. Oboje tego potrzebujecie. 

Jeżeli jakieś zachowanie twojego dziecka jest dla ciebie nie do przyjęcia, spróbuj to zmienić. 

Powiedz mu: 

 o jakie konkretnie zachowanie ci chodzi, 

 jakie uczucia przeżywasz, gdy ono zachowuje się w ten nieakceptowany przez ciebie 

sposób, 

 dlaczego to zachowanie jest twoim zdaniem niewłaściwe, 

 jakie konsekwencje dla ciebie lub innych ma to jego zachowanie, 

 jakiej zmiany oczekujesz. 

Jeśli chcesz przeprowadzić z dzieckiem poważną rozmowę po to, by wprowadzić zmiany  

w waszej rodzinie, to: 

 znajdź na nią jakiś spokojny moment, 

 zajmuj się tylko tą konkretną sprawą, 

 mów o tym, co w związku z konkretnym zdarzeniem czujesz, 

 słuchaj uważnie, co dziecko ma ci do powiedzenia, 

 zadbaj o to, by każdy mógł przedstawić swój punkt widzenia i wyrazić własną opinię, 

 zakładaj możliwość zmiany swojego zdania, 

 bądź gotowy do kompromisów, 

 koncentruj się na rozwiązaniu problemu, a nie na tym kto wygra. 

 

Stwarzaj warunki także do luźnej rozmowy. Wykorzystuj naturalne chwile przy wspólnej 

herbacie, kolacji, na spacerze, stwórz nastrój do wieczornych „pogaduchów", proponuj wspólne 

spędzanie wolnego czasu atrakcyjne także dla niego. 

Okazuj zainteresowanie jego sprawami, ale nie wypytuj natarczywie. Poczekaj, aż samo 

zacznie mówić o tym, co się u niego dzieje. To ono decyduje, ile chce nam o sobie powiedzieć. 

Uszanuj to. 



Rozmawiaj też o tym, co się u ciebie obecnie dzieje, o swoich kłopotach 

i planach. Pytaj je o zdanie w różnych sprawach i pokazuj, że liczysz się z jego opinią. 

Opowiadaj o sobie. Dzieci lubią wspomnienia rodziców z czasów ich młodości. Takie 

opowiadania zbliżają, bo przypominają dzieciom, że ich rodzice też byli młodzi. Nie przedstawiaj 

się jednak wyłącznie kryształowo, powiedz, że także robiłeś błędy i uczyłeś się podejmować 

trudne decyzje. 

Rozmawiaj na każdy temat, nie unikaj trudnych spraw. Zadbaj o to, żeby  

w waszym domu nie było tematów tabu. Rozmawiaj także o tym, czego się obawiasz. Bądź 

raczej doradcą niż ekspertem. 

Dzięki temu Twoje dziecko będzie uczyło się jak budować relacje  

z rówieśnikami oraz innym osobami ze swojego otoczenia. Tam gdzie rodzice uczestniczą  

w pracy szkoły, uczniowie lepiej funkcjonują. Szkoła przestaje być miejscem kojarzonym tylko 

z nauką, odpytywaniem, zadaniami domowymi i ocenianiem. Staje się przyjazna i bezpieczna. 
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