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Wstęp 

 

Poradnik dla rodziców jest publikacją, której głównym celem jest udzielenie 

wsparcia rodzicom w zakresie jak najlepszego wywiązywania się z roli rodzicielskiej oraz 

zwiększenie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych rodziców. Materiały 

zamieszczone w Poradniku zostały opracowane przez psychologa współpracującego z 

rodzinami objętymi wsparciem w ramach „Programu Aktywności Lokalnej w zakresie 

wsparcia społecznego rodzin z terenu Miasta Zamość w roku 2011", w oparciu o 

doświadczenia zdobyte w trakcie jego realizacji.  

 

Mamy nadzieję, że publikacja ta pomoże Państwu w jeszcze lepszej mierze radzić 

sobie z problemami dnia codziennego pojawiającymi się w trakcie tak trudnego zadania, 

jakim jest proces wychowywania dzieci na odpowiedzialnych i szczęśliwych ludzi.  

 

Życzymy Państwu powodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnik dla rodziców został wydany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach „Programu 

Aktywności Lokalnej w zakresie wsparcia społecznego rodzin z terenu Miasta Zamość w roku 

2011" realizowanego w ramach projektu systemowego pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu na terenie miasta Zamościa” realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy 

Rodzinie w Zamościu. 
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Wychowanie dziecka jest najważniejszym i najpiękniejszym 

zadaniem każdego rodzica. 

 

Rodzic to ktoś, od kogo pochodzi dziecko, a zarazem ktoś, kto za nie odpowiada i je 

kształtuje. 

To Ciebie, Rodzica dzieci biorą za wzór.  

One nie wiedzą, co jest dobre, a co złe dopóki im tego nie pokażesz i nie powiesz. 

 

Kochać dziecko, to nie znaczy zgadzać się na wszystko, co dziecko chce. 

 

 

 

Dzieci uczą się obserwując Twoje postępowanie. 

Czyli to, co mówisz i robisz będzie miało wpływ na Twoje dzieci. 

 

Zadbaj o to, aby Twoje dziecko miało jasny zestaw praw i zakazów. Konsekwentnie 

przestrzegaj tych zasad – dziecko wtedy poczuje się bezpiecznie. 

 

Poprzez swoje zachcianki dziecko sprawdza na ile może sobie pozwolić i które z życzeń 

jesteś w stanie spełnić. 

 

 

 

Nie pozwól, aby dziecko 

prowadziło Cię tam 
gdzie chce. 
Ono jeszcze nie wie, co 
jest dobre, a co złe. 
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 Dobry Rodzic  

 

 Nie stosuje przemocy ( kar fizycznych). 

 

 Wywiązuje się z obietnic ( to, co mówi wprowadza w działanie). 

 

 Poświęca dziecku czas i uwagę. 

 

 Wprowadza jasne zasady: jak należy się zachować, jakie są obowiązki, co jest ważne. 

 

 Jeśli popełni błąd, przeprosi. 

 

 Daje dzieciom obowiązki odpowiednie do wieku i wymaga ich wykonywania. 

 

 Pokazuje, uczy dziecko nowych czynności. 

 

 Wprowadza w świat męskości i kobiecości. 

 

 Reaguje na negatywne zachowanie dziecka wprowadzając konsekwencje. 

 

 Rozmawia z dzieckiem, a nie tylko mówi. 

 

 Odpowiada na pytania dziecka. 

 

 Interesuje się dzieckiem, nie pozostawia go samego. 

 

 Nie pozwala na wszystko, co dziecko chce. 

 

 Zauważa pozytywne zachowania dziecka chwaląc je . 

 

 Zwraca uwagę na uczucia dziecka. 

 

 Okazuje dziecku szacunek. 

 

 

TWÓJ CZAS I UWAGA POŚWIĘCONA DZIECKU DAJE MU 

POZYTYWNĄ SIŁĘ I POCZUCIE WARTOŚCI. 
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Negatywny Rodzic   

 

 Nie panuje nad emocjami. 

 

 Bije, krzyczy, szarpie dziecko. 

 

 Straszy kimś lub czymś, np. przyjdzie dziad, i Cię zabierze, wszystko powiem tacie 

jak wróci z pracy, jak będziesz niegrzeczny oddam Cię….. 

 

 Nie wprowadza dziecku obowiązków. 

 

 Nie uczy dziecka zasad, albo mówi o nich, a sam ich nie przestrzega. 

 

 Nie spełnia tego, co mówi. 

 

 Pobłaża, kiedy dziecko źle się zachowuje. 

 

 Spełnia zachcianki dziecka. 

 

 Nie uczestniczy w wychowywaniu, bo pracuje i uważa, że jest od zarabiania 

pieniędzy. 

 

 Krytykuje przy dziecku drugiego rodzica lub zmienia jego decyzje. 

 

 Nie szanuje drugiego rodzica wyzywając go, poniżając czy bijąc. 

 

 Częściej niż raz w tygodniu jest pod wpływem alkoholu. 

 

 Nie jest konsekwentny ( najpierw zakazuje, później pozwala) 

 

 Nie zwraca uwagi na uczucia dziecka. 

 

 Krytykuje dziecko, ośmiesza je lub wyzywa. 

 

 Gdy dziecko się buntuje lub protestuje, ulega mu. 

 

 

BRAK CZASU, MIŁOŚCI, UWAGI LUB SZACUNKU CZĘSTO SKUTKUJE U 

DZIECKA BUNTEM, AGRESJĄ, ZAMYKANIEM SIĘ W SOBIE LUB 

IZOLOWANIEM SIĘ. 
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Miłość do dziecka to: 

 

 Rozmowa z dzieckiem. 

 

 Zwracanie uwagi na to, co robi, czym się interesuje, z kim spędza czas. 

 

 Przytulanie dziecka. 

 

 Mówienie mu tego, co ważne: kocham Cię; martwię się, gdy nie wiem gdzie jesteś…. 

 

 Nie pozwalanie dziecku na każdą zachciankę. 

 

 Okazywanie dziecku szacunku. 

 

 Wspieranie dziecka i pomaganie mu w trudnościach. 

 

 Towarzyszenie dziecku w spędzaniu czasu. 

 

 Reagowanie na to, co negatywne. 

 

 Dbanie o jego zdrowie i prawidłowy rozwój ( lekarz, dentysta, psycholog….). 

 

Szacunek do dziecka to: 

 

 Mówienie do dziecka po imieniu. 

 

 Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka. 

 

 Nie obrażanie dziecka poprzez wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie. 

 

 Reagowanie na negatywne zachowania dziecka (nie zgadzam się na to, abyś opuszczał 

lekcje) a nie krytykowanie całej osoby, np. ty głupku. 
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Pamiętaj!!!!  

Przykre słowa zadają ból i cierpienie!!!! 

Sprawiają, że dziecko czuje się niepotrzebne, niechciane, niekochane. 

 

PROŚBY TWOJEGO DZIECKA 

Mamo , Tato proszę:                       

 Nie bij mnie i nie szarp. 

 Nie krzycz gdy czegoś nie wiem. 

 Nie wyśmiewaj się ze mnie. 

 Nie poniżaj i nie oceniaj mnie. 

 Posłuchaj co chcę ci powiedzieć. 

 Przytul mnie  i zauważ. 

 

Potrzebuję Waszej miłości i akceptacji. Może się zdarzyć, że zachowasz się wobec mnie 

bezmyślnie lub powiesz coś, czego nie chciałeś powiedzie. Nie bój się wtedy powiedzieć 

przepraszam. 

 

Mamo i Tato chciałbym: 

 

 Dobrze myśleć o sobie. 

 Mieć prawo do różnych uczuć i emocji. 

 Mieć prawo do popełniania błędów. 

 Być sobą. 

 Cieszyć się swoim dzieciństwem. 

 Mieć bezpieczny dom. 

 Mieć szczęśliwych rodziców. 

 Być szczęśliwy. 

 Abyście towarzyszyli mi w tym, co robię, a nie tylko kontrolowali mnie i sprawdzali. 

 Nie bać się pytać, gdy czegoś nie wiem. 

 Słyszeć i czuć, że jestem kochany. 

 Być przytulany i czasem posiedzieć u taty na kolanach. 
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MAMO i TATO krzywdzicie mnie, gdy mówicie:  

 

 Nic nie potrafisz zrobić. 

 Do kogo Ty jesteś podobny? Chyba nie jesteś moim synem. 

 Przez Ciebie wykończę się. 

 Nie pleć bzdur. 

 Ale z Ciebie guzdrała. 

 Ale z Ciebie uparciuch. 

 I tak nic dobrego z Ciebie nie wyrośnie. 

 Żałuję, że Cię urodziłam. 

 Przez Ciebie mam same problemy. 

 Przez Ciebie mamę boli głowa. 

 Ty nic nie rozumiesz. 

 Ty baranie. 

 Myśl trochę. 

 Co Ty masz w tej głowie. 

 Masz łeb jak dzbanek. 

 Ty zawsze masz jakieś problemy. 

 Za co się nie weźmiesz nic Ci nie wychodzi. 

 

Ważne zasady!!!!  Czyli słów kilka do Rodziców: 

 

 Nie stosuj kar fizycznych. To uczy dziecko agresji.  

 

 Nie mów o dziecku źle przy innych. 

 

 Nie strasz dziecka. 

 

 Nie stosuj gróźb, jeśli ich nie spełnisz. 

 

 Nie daj się sprowokować i wyprowadzić z równowagi. 

 

 Nie odbijaj na dziecku swoich niepowodzeń w pracy lub złego humoru. 

 

 Nie mów, że przestaniesz kochać dziecko. 

 

 Nie wygłaszaj kazań i długich przemówień: (powiedz NIE i krótko wyjaśnij ). 
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 Za jedno przewinienie jedna kara. 

 

 Pochwal dziecko za dobre zachowanie. 

 

 Stanowczo reaguj na złe postępowanie dziecka. Nie uśmiechaj się, gdy o tym mówisz. 

 

 Bądź konsekwentna: jedno upomnienie i działanie. 

 

 Zaakceptuj dziecko takie jakie jest. 

 

 Zauważaj sukcesy dziecka i ciesz się nimi. 

 

 Wspieraj dziecko w trudnościach. 

 

 Dostrzegaj i zauważaj, gdy dziecko robi coś dobrze. 

 

 Nagradzaj nie tylko osiągnięcia, ale także starania dziecka. 

 

 Nie porównuj dziecka z innymi 

 

 Znajdź trochę czasu na wspólnie spędzane chwile z dzieckiem: graj w gry planszowe, 

rysuj, czytaj książki, opowiadaj ciekawe historie. 

 

 Włączaj telewizor tylko wtedy, gdy coś chcesz oglądać. Niech telewizja nie 

towarzyszy wam przez cały dzień. Miej świadomość, co ogląda Twoje dziecko. 

Kontroluj czas spędzany przez dziecko przed telewizorem lub komputerem. 

 

 

Jak mówić i co robić, aby dzieci nas słuchały? 

 

Skuteczna komunikacja to taka, w której to, co mówimy jest właściwie odebrane przez 

dziecko. Skuteczna komunikacja jest sztuką, której można i trzeba się uczyć. Oszczędzi nam 

to wielu nieporozumień, konfliktów, przykrości, poczucia bycia niezrozumianym. Pytanie 

tylko jak to zrobić? Od czego zacząć? Oto kilka kroków, które ułatwią rodzicom skuteczne 

komunikowanie się z dziećmi: 

 

1. Zanim porozmawiasz z dzieckiem, pomyśl, o co Ci chodzi, czego oczekujesz, czego 

potrzebujesz; wyznacz sobie CEL, jaki będziesz chciał osiągnąć w rozmowie.  

Np. Jako rodzic nie chcę, aby moje dziecko rysowało na kanapie.  
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Mówię więc do dziecka: Nie rysuj kredkami na kanapie. Możesz rysować na stole albo 

zabiorę kredki i nie będziesz rysował w ogóle. 

 

2. Nazwij to co widzisz, np. Widzę, że nadal rysujesz na kanapie. Zabieram więc 

kredki. 

3. Mów o sobie i o swoich uczuciach -  zamiast powiedzieć „jesteś bardzo 

nieobowiązkowy, znowu nie zrobiłeś tego o co prosiłam", powiedz „nie podoba mi się 

to, że nie pościeliłeś łóżka. Dopóki tego nie zrobisz nie będziesz mógł korzystać z 

komputera”. 

4. Jeżeli chcesz coś skrytykować - pamiętaj! - PODDAWAJ KRYTYCE 

ZACHOWANIE NIE OSOBĘ, np. To co zrobiłeś jest bardzo złe. Jeśli jeszcze raz to 

się powtórzy, przez tydzień nie będziesz mógł wychodzić do kolegów. Wybór należy 

do Ciebie. 

5. Upewniaj się czy jesteś rozumiany i czy sam dobrze rozumiesz, co chce ci przekazać 

druga osoba, np. Powiedz teraz jak mnie zrozumiałeś. 

6. Unikaj oskarżeń, słowa "zawsze" i "nigdy" w odniesieniu do zachowań innych nie 

pomagają, np. Ty nigdy nic nie rozumiesz, Ty nic nie wiesz, Ty zawsze coś zepsujesz, 

Tobie nie można nic powiedzieć. 

7. Odnoś się do konkretnych, aktualnych sytuacji, nie wracaj do spraw z przeszłości. 

8. Rozmawiaj o jednej sprawie, nie poruszaj kilku spraw naraz. 

To są najbardziej podstawowe kroki prowadzące do skutecznego porozumiewania się 

z dziećmi. Zasady te nie wejdą w nawyk od razu, ale dzięki sukcesywnemu ćwiczeniu i 

wprowadzaniu ich w życie  w trakcie rozmów z dziećmi zaowocują skutecznym radzeniem 

sobie z różnymi problemami wychowawczymi. Kroki skutecznej komunikacji warto zacząć 

wprowadzać w życie od razu, aby nie odroczyć tego w czasie i nie zacząć nigdy.  
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Skuteczne komunikaty werbalne, czyli jak mówić: 

 

 Natychmiast przestań pluć. 

 Nie jedz lodów przed obiadem. 

 Zdejmij nogę z kanapy. 

 Pozbieraj klocki schowaj je do pudełka. 

 Pozbieraj zabawki zanim usiądziesz do stołu. 

 Umyj ręce zanim zaczniesz jeść. 

 Wróć do domu o 19-tej. 

 Ścisz telewizor albo w ogóle go wyłączymy. 

 Nie rysuj długopisem po książce. Albo przestaniesz mazać po książce albo będę 

musiała ją schować. 

 

Skuteczne komunikaty zawarte w działaniu, czyli co robić: 

 

 Nie kupować nowej zabawki, jeśli stara została zniszczona przez brak troski. 

 Nie prać dziecku ubrań, których nie włożyło do kosza z brudną bielizną. 

 Odebrać dziecku zabawki, którymi nie chce się bawić we właściwy sposób. 

 Wyłączyć telewizor, jeśli dziecko nie chce go ściszyć. 

 Nie pozwalać dziecku przez jakiś czas na zabawę, np. przez godzinę, jeśli przedtem 

nie chciało się bawić zgodnie z regułami. 

 Zabrać dziecku na kilka dni klocki, jeśli nie sprząta ich po sobie. 

 Tymczasowo zmienić pory powrotu niepunktualnego dziecka, np. do końca tygodnia 

masz wracać do domu o 18-tej. Jeśli nie będziesz się spóźniać, znów będziesz mógł 

wracać pół godziny później. 

 Wprowadzać konsekwencje w formie przerwy ( wyciszenia) w stosunku do dziecka, 

które bije inne dzieci. 

 Zabrać lód dziecku, które ignoruje Twoją prośbę, aby nie jadło go na kanapie. 
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Nieskuteczne komunikaty werbalne, czyli jak nie mówić: 

 

 Nieładnie jest bić braciszka. 

 Spróbuj się zmienić. 

 Widzisz jak mamusia ładnie prosi. 

 Byłoby dobrze, gdybyś wcześniej odrabiał lekcje. 

 Przestań zachowywać się jak idiota. 

 Zachowuj się jak człowiek. 

 Może pomogłabyś mi dzisiaj. 

 Chyba już czas iść spać. 

 

Nieskuteczne komunikaty zawarte w działaniu, czyli czego nie robić: 

 

 Pozwalać dzieciom, aby zostawiały po sobie bałagan. 

 Sprzątać bałagan zostawiony przez dzieci. 

 Ubierać dzieci, kiedy potrafią zrobić to same. 

 Ignorować niewłaściwe zachowania dzieci w nadziei, że miną same. 

 Ignorować niewłaściwe zachowania dzieci, gdy jest się w dobrym nastroju. 

 Dawać lanie dziecku, które bije kolegów, żeby mu pokazać jakie to uczucie. 

 

Umiejętne komunikowanie się z dziećmi powoduje, że one w sposób naturalny uczą 

się od rodziców takiego sposobu komunikowania przez naśladowanie. To my uczymy nasze 

dzieci jak rozmawiać. Warto o tym pamiętać, gdyż jeśli nasze rozmowy przeradzają się w 

kłótnie, uczymy tego dzieci. Jeśli po kłótni są ciche dni, uczymy nasze dzieci obrażać się, 

milczeć i opierać się na domysłach. 
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Wybrane techniki wychowawcze: 

 

1. Procedura upewniania się. 

Sprawdzamy czy dziecko właściwie nas zrozumiało, np. Powiedz swoimi słowami jak mnie 

zrozumiałeś, lub : Czy zrozumiałeś to, co powiedziałam, powtórz. 

2. Technika przecięcia. 

Przerywanie targowania się, gdy dzieci próbują nas wciągnąć w kłótnie. 

„Nie będziemy już o tym dłużej rozmawiać. Jeśli jeszcze raz wrócisz do tego, nie pozwolę Ci 

jechać na mecz, nawet jeśli sprzątniesz garaż”. 

„ Czas na dyskusję się skończył. Możesz zrobić to o co Cię prosiłam, albo spędzić 10 minut 

w swoim pokoju przygotowując się do tego. Co wolisz?” 

3. Technika ochłonięcia. 

Jest to metoda pozwalająca odzyskać kontrolę nad sobą w zdenerwowaniu i gniewie. 

„Myślę, że oboje potrzebujemy trochę czasu aby ochłonąć. Porozmawiamy za 5 minut” lub 

„Widzę, że jesteś zdenerwowana. Zaczekajmy chwilę aż trochę ochłoniesz.” 

4. Zasada ograniczonego wyboru. 

Określ wyraźnie na co się zgadzasz. Daj dziecku możliwość wyboru, zapytaj co wybiera. Np.  

Możesz jeździć rowerem po podwórzu albo po  chodniku. Jeśli będziesz jeździć po ulicy 

zabiorę Ci rower. Gdy dziecko ignoruje to wyciągnij konsekwencje. Nie powtarzaj dwa razy, 

nie daj się ubłagać!!!! 

5. Minutnik 

Jest bardzo przydatny, jeśli stosujemy metodę wyciszenia (ang. time-out). Gdy dziecko wpada 

w złość lub histerię, można je odesłać w ustalone wcześniej ciche, spokojne miejsce – z  

poleceniem „Postaraj się ochłonąć, masz na to …. minut". Następnie przez cały czas 

poświęcony na wyciszenie ignorujemy zaczepki dziecka, nie dając się wciągnąć w kłótnię. 
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Metodę tę można stosować już wobec trzylatka, przy czym dajemy dziecku tyle minut na 

wyciszenie, ile ma lat. Minutnik może przydać się też w innych sytuacjach: 

Jeśli rodzeństwo kłóci się o jakąś zabawkę, grę, możemy wyznaczyć każdemu równy czas na 

zabawę – np. 10 minut. Brzęczenie minutnika jest sygnałem do wymiany. 

Można go wykorzystać wieczorem, jeśli dzieci nie chcą iść do łóżka. Np. mówimy: "Masz 

jeszcze 15 minut, aby przebrać się w pidżamę i umyć zęby. Jeśli uda ci się zdążyć przed 

dzwonkiem, poczytam ci". 

Minutnik może też służyć do wyznaczania czasu gry na komputerze oraz przerw w czasie 

odrabiania zadania domowego (np. 10 minut przerwy co pół godziny pracy). 

6. Procedura przerwy ( metoda wyciszenia) 

Jest to metoda stosowana jako logiczna konsekwencja. Powstrzymuje niewłaściwe 

zachowanie oraz zapewnia czas na odzyskanie kontroli nad sobą. Może być stosowana, gdy 

dziecko nas nie słucha lub gdy wpada w histerię. Naszym zadaniem jest wybrać odpowiednie 

dla dziecka miejsce, gdzie będzie mogło się wyciszyć. Może to być mały pokoik, łazienka lub 

inne miejsce. Ważne, aby dziecko w tym czasie nie korzystało z telefonu komórkowego, 

komputera czy telewizora. 

Powiedzmy o naszym planie dziecku wcześniej, zanim go zastosujemy. 

„Mam nowy plan, który ma Ci pomóc lepiej ze mną współpracować i lepiej zrozumieć moje 

zasady. Myślę, że dzięki niemu będziemy lepiej się dogadywać. Oto on: Kiedy zauważę, że 

zachowujesz się niegrzecznie lub nie słuchasz co do Ciebie mówię, najpierw poproszę żebyś 

przestał. Np. Maciek, tak nie wolno. Przestań. Jeśli pomimo to nadal będziesz postępował 

niewłaściwie, poproszę Cię, abyś poszedł do swojego pokoju na …minut., aby odzyskać 

panowanie nad sobą. Za każdym razem będę nastawiała minutnik i powiem Ci kiedy czas 

minie. Jeśli wyjdziesz z pokoju wcześniej, będziesz musiał tam wrócić i zaczniemy mierzyć 

czas od nowa. Będziemy korzystać z tego sposobu tak często, jak to potrzebne. Czy to 

rozumiesz? Powiedz mi swoimi słowami na czym polega mój plan”. 

Czas wyciszenia odpowiada wiekowi dziecka ( tyle minut ile dziecko ma lat ). 

Metoda nie działa jeśli: 

 w czasie wyciszenia rozmawiamy z dzieckiem ( odpowiadamy na jego pytania). 

 skracamy zapowiedziany czas wyciszenia 
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 mówimy, że za wcześniejsze wyjście zaczniemy mierzyć czas od nowa a nie robimy 

tego. 

7. Karny dywanik. 

Technika powinna być stosowana wówczas, gdy dziecko zrobi coś złego. Możemy stosować 

te metodę za każdym razem, gdy dziecko zrobi coś złego. Rodzic wydziela jakieś miejsce, 

może to być dywanik, kocyk, kącik. Karę zawsze powinno poprzedzać ostrzeżenie. Dziecko 

tyle minut spędza na karnym dywaniku ile ma lat. Jeśli chce wcześniej wyjść mierzymy czas 

od początku. Możemy nastawić budzik lub minutnik. Poprzez nasze konsekwentne reakcje na 

złe zachowanie, dziecko nauczy się, że nie może i nie ma prawa wyrządzać krzywdy innym, 

zadawać bólu, a także niczego niszczyć i zabierać.  

Nie pytajmy dziecka, dlaczego to zrobiło. Wytłumaczmy, co źle zrobiło i dlaczego tego nie 

akceptujemy. Nie jest to metoda na histerię. 

8. Tokeny. 

Jest to metoda polegająca na wyznaczeniu dziecku konkretnych oczekiwań, np. wyrzucanie 

śmieci, odkładaniu brudnych rzeczy do prania, posłaniu łóżka oraz nagradzaniu za pomocą 

tokenów- nalepek, guzików, żetonów, małych piłeczek. 

Gdy dziecko zgromadzi określoną liczbę tokenów, może je wymienić na konkretną nagrodę. 

Szczególnie cenną dla dzieci nagrodą jest czas sam na sam z którymś z rodziców. Zatem 

nagrodą może być pójście do kina, wycieczka do Zoo, przejażdżka rowerowa, w której bierze 

udział nagrodzone dziecko i wybrany rodzic. 

9. Książeczki „ z morałem”. 

Istnieje wiele książek dla dzieci uczących różnych postaw, umiejętności społecznych, 

rozwiązywania problemów, rdzenia sobie z emocjami. Warto je czytać dzieciom i rozmawiać 

o ich treści. 

10. Kontrakt. 

Kontrakt to efektywny sposób ustalania jasnych zasad i oczekiwań w rodzinie. Można w nim 

zawrzeć zasady dotyczące godziny powrotu do domu, kładzenia się do łóżka, zakres 
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obowiązków domowych itp. Można za jego pomocą określić też przywileje związane z 

przestrzeganiem domowych zasad. Kontrakt powinien być jasny, przejrzysty i konkretny. 

Dotyczy dzieci starszych ( powyżej 10 r.ż.) 

 

Przykładowy kontrakt:  

Ja ……………… (imię dziecka) jestem odpowiedzialny za swoje zachowania. 

Zobowiązuję się ponosić konsekwencje swoich decyzji i działań. 

1. Zobowiązuje się do unikania zachowań agresywnych ( wyzywanie, bicie, przeklinanie). 

2. Będę uczciwy ( nie będę kłamał, ani zatajał prawdy). 

3. Będę przestrzegał wyznaczonego mi przez rodziców czasu spędzanego przed 

komputerem. 

4. Będę chodził do szkoły, zrezygnuję z wagarów. O wszelkich trudnościach poinformuję 

rodziców. 

5. Będę codziennie wynosił śmieci. 

 

W przypadku dotrzymania ustalonych zasad otrzymam przywileje: …………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

W przypadku nieprzestrzegania ustalonych zasad zgadzam się na następujące 

konsekwencje…………………………………………………………………………………… 

 

Podpis dziecka:      Podpis rodziców: 

 

 

 

Zacznij stosować zasady wychowawcze od dnia dzisiejszego. Nie zmieniaj wszystkiego 

naraz. Rozpocznij od jednej rzeczy i wdrażaj ją przez tydzień. Rozmawiaj o tym jak Ci idzie z 

asystentem rodziny lub psychologiem. 

 

 

I Ty możesz być SUPER RODZICEM.  

Może warto spróbować? Wybór należy do Ciebie. 

 

 


