


� słuchaj dziecka bardzo uważnie

�zaakceptuj  jego uczucia 
słowami: „Och", „mmm„, 

„ rozumiem"

�określ te uczucia „To frustrujące”

�zamień pragnienia dziecka 

w fantazje.
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Zamiast słuchać jednym 
uchem

Słuchaj dziecka bardzo 
uważnie 
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Zamiast pytań i rad
Zaakceptuj jego uczucia słowami: 

„och”, „mmm”, „rozumiem”
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Zamiast zaprzeczać uczuciomOkreśl te uczucia
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Zamiast wyjaśnień i uzasadnień
Zamień pragnienia  dziecka

w fantazję
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� Opisz, co widzisz lub przedstaw problem 
„Na łóżku leży mokry ręcznik”

� udziel informacji „Ten ręcznik moczy koc”

� powiedz to jednym słowem „Ręcznik”

� opisz, co czujesz „Nie lubię spać 

w mokrym łóżku”

� napisz liścik „Proszę odwieś mnie na 
miejsce, żebym mógł wyschnąć. Dziękuję! 
Twój ręcznik”.
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� Wyraź swoje uczucia, nie atakując 
charakteru dziecka „Jestem wściekły, że 
moja piła została na dworze 

i zardzewiała na deszczu”

� Określ swoje oczekiwania „Oczekuję, 
aby moje narzędzia zostały zwrócone po 
pożyczeniu ich”

� Wskaż dziecku, jak może naprawić zło 
„Piła potrzebuje teraz szklanej waty

i cienkiej warstwy oleju”.
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� zaproponuj wybór „Możesz pożyczać moje 
narzędzia, ale musisz je zwracać, inaczej 
utracisz przywilej używania ich. Decyduj 
sam.”

� przejmij inicjatywę
DZIECKO: Dlaczego pudło z narzędziami 
jest zamknięte? 
OJCIEC: Ty mi powiedz dlaczego?

� wspólnie rozwiąż problem „ Możemy ustalić, 
że będziesz używał moich narzędzi, kiedy 
zechcesz, ale ja chce być pewien, że będą 
na swoim miejscu, kiedy będę ich 
potrzebował”.
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� porozmawiaj o dziecięcych odczuciach 

i potrzebach

� porozmawiaj o twoich odczuciach

i potrzebach

� wspólnie zastanówcie się nad znalezieniem 
obopólnie korzystnego rozwiązania

� wypisz wszystkie pomysły bez oceniania ich

� zadecyduj, który pomysł ci się podoba, 
który nie, a który planujesz wprowadzić 

w życie.
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� pozwól dziecku dokonać wyboru „Czy dzisiaj 
chcesz założyć czarne, czy czerwone 
spodnie?”

� okaż szacunek dla dziecięcych zmagań „Słój 
trudno otworzyć. Czasem wystarczy, gdy 
postuka się w wieczko”

� nie spiesz się z dawaniem odpowiedzi „To 
ciekawe pytanie. Co o tym myślisz?”

� zachęć dziecko do korzystania z cudzych 
rozwiązań „Być może właściciel sklepu 
zoologicznego coś poradzi”

� nie odbieraj nadziei „A więc myślisz o 
sprawdzeniu swoich umiejętności aktorskich! 
To dopiero doświadczenie”.
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� opisz, co widzisz „Widzę, czysta podłogę, 
zrobione łóżko, książki równo ułożone na 
półce”

� opisz, co czujesz „Przyjemnie wejść do 
takiego pokoju”

� podsumuj godne pochwały zachowanie 
dziecka „Uporządkowałeś ołówki i 
kredki, ułożyłeś w oddzielnych 
pudełkach. To się nazywa porządek”.
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Sposób, w jaki rodzice i nauczyciele mówią do dziecka, 
informuje dziecko, co do niego czują. Ich stwierdzenia mają 
wpływ na jego szacunek do samego siebie i poczucie własnej 
wartości. W dużym stopniu język rodziców determinuje 
przeznaczenie dziecka.
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