
Chcesz być Rodzicem doskonałym? 
Sprezentuj dziecku na Nowy Rok Szkolny cztery bezcenne prezenty! 

 
 

 

Oto dary, które przetrwają całe życie i może  

je ofiarować każdy rodzic bez względu na 

zasobność portfela!  

Są takie dary, które tylko my możemy naszym 

dzieciom dać, dary na które każde dziecko  

z utęsknieniem czeka: 

 

 

 

 

Zaufanie  

Jeśli wierzysz w możliwości swojego dziecka, pomagasz mu uwierzyć w siebie. Często 

powtarzaj dziecku: „Wiem, że potrafisz”, a nigdy nie zwątpi, że może być inaczej. Za wiele lat, 

kiedy stanie przed trudnym wyzwaniem na pewno przypomni sobie twoje słowa.  

 

Czas 

To czas poświęcony dziecku wyraża miłość i uczucie jakie żywimy do niego. Im więcej mu 

czasu poświęcimy tym bardziej zaowocuje to w przyszłości. Czas poświęcony dziecku 

wykorzystaj na: 

1. słuchanie z uwagą, co chce ci powiedzieć 

2. czytanie odpowiednio dobranej do jego poziomu i zainteresowań literatury 

3. wspólne działania nawet, jeżeli są to czynności tak prozaiczne jak gotowanie czy 

naprawa zepsutego krzesła  

4. przebywanie razem dające dziecku uczucie bliskości i przynależności. 

  

Zrozumienie  

Jeśli Twoje dziecko popełni błąd, wysłuchaj go cierpliwie zanim zaczniesz  karać. Nikt nie jest 

doskonały, ani dzieci ani rodzice. 

 

Entuzjazm 

Bez względu na to, co razem robicie, sprzątacie czy idziecie grać w piłkę, rób to z werwą i 

ochotą. Twój zapał i entuzjazm udzieli się dziecku. W późniejszych latach, gdy dziecko stanie 

przed trudnymi zadaniami i będzie musiał zmagać się z przeciwnościami w szkole czy w życiu 

osobistym, z pewnością odnajdzie w sobie wystarczająco dużo energii by wszystkiemu podołać. 

Entuzjazm bywa zaraźliwy. Wykorzystajmy to i spowodujmy, że dziecko pod naszym 

wpływem, jak akumulator zmagazynuje energię z której będzie czerpał siły przez całe życie. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

PRAKTYCZNE PORADY DLA RODZICÓW 

 

Jak kształtować zdrowe poczucie własnej wartości u dzieci? 

 

Najlepszą rzeczą w jaka możemy wyposażyć swoje dziecko przed pójściem do szkoły, jest 

poczucie własnej wartości. Wiara we własne siły pozwoli mu zaakceptować przejściowe 

niepowodzenia i nie zniechęcać się, próbować jeszcze raz. 

 

1. Zauważaj wysiłki. Twoje dziecko uczy się przez cały czas, często musi     wykonać 

zadanie kilka razy by uzyskać zamierzony efekt. Zwykła uwaga typu: ”Ojej, jak Ty 

ciężko pracujesz” może bardzo zmotywować malucha do      dalszych prób.  

2. Nie oceniaj „Jesteś złym dzieckiem” po takim komentarzu dziecko może pomyśleć, że 

skoro jest złe, to i tak nie ma żadnego sensu zachowywać się grzecznie. Nie oceniaj 

dziecka, ale jego zachowanie: „Sprawiasz krzywdę Twojej siostrze, nie pochwalam 

takiego zachowania” 

3. Wyrażaj uczucia słowami i czynami: „Dziękuję Ci, że mi pomogłeś sprzątać, mamy 

teraz czas, żeby razem poczytać Twoją ulubioną bajeczkę” 

4. Zaangażuj dziecko do pomocy w codziennych obowiązkach. Pozwól maluchowi 

pozamiatać, wynieść śmieci, wymieszać ciasto czy wytrzeć kurze. 

 

Jak pomóc dziecku pokonać lęk? 

 

Uczucie strachu jest w życiu bardzo potrzebne, ponieważ sygnalizuje nam, że jesteśmy  

w niebezpieczeństwie. Dzieci mają jednak tendencję do wyolbrzymiania swoich obaw i często 

panicznie boją się nie realnych wyimaginowanych rzeczy lub stworów, ciemnych pokojów. 

Takie lęki mogą im pomóc pokonać tylko rodzice. 

 

1.  Nigdy nie wyśmiewaj się z tego czego boi się Twoje dziecko. Unikaj uwag typu: „Ale  

z Ciebie głuptas, przecież nie ma się czego bać” 

2. Dowiedz się, czego dokładnie boi się Twoja pociecha. Wypytaj o jak największa liczbę 

szczegółów. Rozwiązanie będzie zależało od tego, jak Twoje dziecko sprecyzuje swoje 

lęki. Jeżeli boi się ciemności może wystarczy zapalenie lampki na noc. Jeszcze lepsze 

efekty daje przebywanie razem w ciemnym pokoju, aby dziecko mogło oswoić się  

z widokiem rzeczy w ciemności, poblaskami światła, cieniami sprzętów, ruszającymi się 

odbiciami świateł przejeżdżających samochodów itp. Należy wiele o tym z dzieckiem 

rozmawiać, wyjaśnić mu owe zjawiska lub opowiadać na ich temat pogodne bajki. 

3. Poczytaj dziecku książeczki o jego rówieśnikach, którzy kiedyś bali się tego samego. 

Historie te bardzo skutecznie rozwiewają dziecięce strachy oraz dają dziecku poczucie, że 

nie jest osamotnione w swoich przeżyciach. 

12. Unikaj „zarażania” dziecka swoimi obawami. Zupełnie normalne jest, że drżysz  

o swoje dziecko, za każdym razem kiedy próbuje czegoś nowego, ale nie daj tego po 

sobie poznać. Jeżeli jednak zarazisz je swoimi lękami zamkniesz mu możliwość rozwoju. 
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