
Wychowanie. Jeżeli dałeś komuś życie,  

daj mu również instrukcję użytkowania.  
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Czy możliwy jest świat bez zasad, granic i wymagań? Nie. Tak samo niemożliwe 

jest wychowywanie dziecka bez ustanowienia zasad, norm i granic.  Każde dziecko, aby 

czuć się bezpiecznie, musi mieć wyznaczone normy i zasady.  W przewidywalnym 

środowisku domowym, w którym wiadomo, co można,  a czego nie należy robić- 

dziecko czuje się bezpiecznie. Oczywiście czasami dziecko będzie chciało sprawdzić, 

czy wytyczona przez rodziców granica naprawdę istnieje i co się stanie, jeśli ją złamie. 

Takie zachowanie jest normą rozwojową- większość dzieci sprawdza, czy granice 

ustanowione przez rodziców da się przesunąć. Rodzice powinni raczej martwić się, gdy 

ich dziecko ZAWSZE respektuje wszystkie zasady i NIGDY nie próbuje ich łamać.  

 Normy i zasady to nic innego, jak informacja dla dziecka, które zachowania są 

przez rodziców akceptowane, a które nie. Zasady powinny dotyczyć ważnych spraw, 

być precyzyjnie określone. Powinny dotyczyć konkretnych sytuacji oraz powinny być 

właściwie skonstruowane.  

 

Zasada skonstruowana negatywnie Zasada skonstruowana pozytywnie 

Jeśli nie zjesz obiadu, nie dostaniesz 

czekolady. 

Kiedy zjesz obiad, dostaniesz czekoladę.  

Nie krzyczymy. Mówimy cicho. 

 

Nie zostawiaj piżamy na podłodze.  Włóż piżamę do pralki. 

Nie spóźnij się na obiad. Obiad jemy o 15.00 

 

 Zasady sformułowane pozytywnie nie powodują blokady, chęci buntu. Są jasne i 

precyzyjne. 



 

Zasady  ustalania zasad: 

 Zasady ustalają rodzice- oczywiście mogą uwzględniać propozycje dzieci, ale to 

do rodziców należy ostateczna decyzja  

 Istnieją zasady, od których nie ma odstępstw- to zasady dotyczące 

bezpieczeństwa 

 Zasady dotyczą wszystkich osób wspólnie mieszkających- także rodziców  

 Niewskazane jest ustalenie zbyt wielu zasad, powinny one być konkretne  

 Warto spisać ustalone zasady i powiesić listę w widocznym miejscu  

 Dopuszczalna jest elastyczność zasad- nie jesteśmy bezdusznymi robotami  

 Zasada może obowiązywać w określonym miejscu lub czasie, np. w soboty 

możemy później chodzić spać 

 

Mówiąc o zasadach, nie sposób nie wspomnieć o konsekwencji. Konsekwentne 

przestrzeganie zasad jest bardzo ważne- daje szanse dziecku na utrwalenie 

odpowiednich nawyków, daje poczucie przewidywalności i stałości.  

 

 

 

Karolina Żukowska- psycholog 
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