
SZACUNEK DLA INNOŚCI MA SWÓJ POCZĄTEK W DOMU 

 

Piękni, bo różnorodni 

 
   W procesie wychowania zawsze jest dobry moment na podjęcie tematu, że różnorodność 

jest nieodłączną cechą współczesnego świata, dlatego tak ważne jest, by rozwijać w 

dzieciach otwartość na nią. W dobie różnorodnych konfliktów, u podłoża SZACUNEK DLA 

INNOŚCI MA SWÓJ POCZĄTEK W DOMU 

których często jest brak poszanowania dla odmienności rasy, religii, pochodzenia, poglądów 

tym bardziej musimy położyć nacisk na budowanie u naszych dzieci postawy tolerancji i 

szacunku dla innych ludzi.  

 

    Im wcześniej dziecko uświadomi sobie, że świat zamieszkują różni ludzie, tym lepiej. Niech 

się dowie, że na świecie są różne kraje, obyczaje, kultury i religie. Że ludzie w różnych 

częściach świata wyglądają różnie. Rozmawiaj z dzieckiem o tym, jak żyją ludzie w Azji czy w 

Afryce, jakie mają zwyczaje rodzinne, jak obchodzą święta. Pozwól, by dziecko zasypywało 

cię pytaniami. Jeśli czegoś nie wiesz, nie martw się. Razem zajrzyjcie do słowników, idźcie do 

biblioteki, wyszukajcie wiadomości w Internecie. Oczywiście najlepiej by dziecko poznało 

kogoś, kto mówi innym językiem i ma skórę trochę innego koloru. Wtedy najlepiej się 

przekona, że inny nie oznacza gorszy.  

Nawet, jeśli nie ma takiej możliwości, możemy rozwijać w dziecku otwartość na wielorakie 

bogactwo kultur świata. Tak przecież rodzi się tolerancja. 

 

• Czytaj dziecku książeczki o różnych kulturach, miejscach i ludziach. Bardzo zabawnie 

pokazuje różne kraje świata Kornel Makuszyński w „Przygodach Koziołka Matołka”. Warto 

też czytać dzieciom legendy różnych narodów. 

• Wyszukaj książeczki lub filmy dla dzieci, które są opowieściami rodzinnymi z różnych 

stron świata: o Eskimosach, Indianach, rdzennych Australijczykach (patrz: Klub Małego 

Europejczyka). 

• Wycinajcie z magazynów i gazet fotografie przedstawiające dzieci z całego świata i 
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zawieście je w pokoju dziecka, np. na specjalnej tablicy korkowej. 

• Odwiedzajcie restauracje chińskie, tureckie, wietnamskie itp. i obserwujcie, czym ich 

zwyczaje różnią się od naszych. 

  Najbardziej ogólna definicja głosi, że „tolerancja to postawa lub zachowanie polegające na 

uznawaniu prawa innych ludzi do posiadania przekonań, postaw i zachowań różnych od 

naszych, a nawet sprzecznych lub też nisko cenionych”. Kluczowe w budowaniu u dziecka 

tolerancji dla odmienności jest dbanie o jego własne poczucie wartości. Dziecko, które ma 

ugruntowaną samoocenę nie potrzebuje oceniać, poniżać, czy obrażać innych. Przypominaj 

więc dziecku, że jest ważne i kochane, szanuj jego potrzeby i opinie, zwłaszcza, jeżeli są 

sprzeczne z Twoimi. Zwróć dziecku uwagę, że uważasz inaczej, ale szanujesz jego zdanie. 

Odmienność innego człowieka może być dla niego wtedy wartością, może go rozwijać, a nie 

będzie zagrożeniem. Oczywiście granicą w godzeniu się na odmienne zdanie dziecka jest jego 

własne bezpieczeństwo lub poszanowanie granic innych ludzi i ogólnie przyjętych norm 

społecznych. Gdy chwalisz dziecko, rób to mądrze, aby nie zbudować w nim postawy 

wyższości. Unikaj porównań z innymi dziećmi, także chwaląc go, np. „Brawo, byłeś lepszy od 

Piotrka”. Zauważając sukcesy swojej pociechy odnoś się do jej poziomu możliwości. Jeżeli 

zauważysz, że dziecko szydzi z innych, wyśmiewa się z czyjegoś wyglądu, nieporadności, 

stanowczo zareaguj, wyjaśnij, że tak robić nie można, ale zastanów się także, skąd jest w nim 

taka chęć do mówienia złośliwości, może brakuje mu czegoś właśnie na poziomie jego 

własnych potrzeb. 

    Kontroluj treści, z którymi dziecko się styka. Poznaj filmy, bajki, czy muzykę, którą słucha i 

biorąc pod uwagę jego wiek, rozmawiaj z nim o tym, zwróć mu uwagę na język, którym 

posługują się bohaterowie.  

    Bardzo ważnym elementem w nauce tolerancji jest poszanowanie swoich różnic wśród 

najbliższych. Dziecko obserwuje nasze zachowanie, więc istotne jest, czy akceptujemy swoje 

odmienne poglądy, czy nie wyśmiewamy się ze swoich przywar, wyglądu, rodzin, z których 

pochodzi współmałżonek. Czy mimo różnych opinii potrafimy dojść do porozumienia. To 

ważne, w jaki sposób komentujemy wydarzenia w kraju i na świecie, jakiego wtedy używamy 

języka. 

    Bądźmy ostrożni z opowiadaniem dowcipów w obecności dzieci. Nasze żarty często nie są 

przez nie rozumiane tak, jak byśmy chcieli. Humor wymaga umiejętności myślenia 



abstrakcyjnego, którego nie posiadają dzieci do około ósmego roku życia i w konsekwencji 

przyjmują one za pewnik to, co słyszą. 

     Z dziećmi należy rozmawiać o tolerancji, także w kontekście szacunku dla osób 

niepełnosprawnych, starszych, o niższym statusie społecznym i ekonomicznym. Wspieraj w 

dziecku potrzebę niesienia pomocy innym, słabszym.  

    Pomóż, gdy chce się zaangażować w różne akcje charytatywne, pokaż, w jaki sposób 

można pomagać potrzebującym. Dzieci pewne siebie, ale i wrażliwe na drugiego człowieka 

będą umiały sprzeciwić się poniżeniu i krzywdzeniu innych.  

    W rozmowach z dzieckiem pokazuj, że różnorodność jest wartością, nadaje światu koloryt, 

może być inspirująca i rozwijająca nas samych. 

    Pamiętajmy, że, aby dziecko szanowało tę inność wokół siebie potrzebuje same być 

szanowane. 

 

 Opracowanie: Dagmara Nowicka-Sójka, psycholog kl.4-8 


