
Dobre wychowanie – uśmiech na śniadanie :)   

 

 Każdy rodzic zaraz po narodzeniu swego dziecka chce, aby było ono dobrym człowiekiem. 

Zadanie karkołomne, którego efekty można obserwować w dłuższej perspektywie czasu. Na tę podróż 

zabierzmy ze sobą: dobro, prawdę i piękno. Wspierające mogą okazać się: cierpliwość, konsekwencja 

oraz pozytywna energia. 

 Korzystając z okazji, że rok 2020 jest sto pięćdziesiątą rocznicą urodzin Marii Montessori, 

przybliżę podejście do wartości tejże autorki. Uważała ona, że Wszechświat i człowiek rozwijają się 

według ustalonego planu, postrzeganego jako naturalny porządek. Kluczem do przyswojenia tej teorii 

jest zrozumienie, że porządek niekoniecznie oznacza dobro, ale jest jedyną drogą prowadzącą w jego 

kierunku. Dla nas – rodziców i nauczycieli – oznacza to, że powinniśmy wytyczyć dziecku przestrzeń, 

w której może swobodnie działać. Ważnym jest określenie zasad funkcjonowania i respektowanie ich. 

 Warto sobie uzmysłowić, że dzieci muszą uczyć się postępować właściwie kiedy są jeszcze małe 

i nie rozumieją dlaczego dane zachowanie jest określone jako dobre. Jeżeli się do tego przyzwyczają, 

będą kontynuować takie postępowanie w czasie dorastania, w imię przysłowia: „Czym skorupka za 

młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Jak wychować dziecko, które w przyszłości będzie kierowało się 

dobrem? Oto kilka propozycji: 

1. Gry planszowe i karciane - dziecko kształtuje umiejętności czekania na swoją kolej oraz 

przestrzegania reguł (warto rozpocząć od prostej gry „memory”, wraz z wiekiem dziecka sięgając po 

coraz bardziej złożone). 

2. Dzielenie się – warto proponować dziecku podzielne owoce lub słodycze (np. winogrono, czekolada 

lub mandarynki). Należy zaznaczyć, że sugerujemy dziecku przedmioty, z którymi nie jest związane 

uczuciowo (dzielenie się ulubioną zabawką jest zbyt trudne dla najmłodszych). 

3. Dzieci naśladują to, co widzą, a nie to, co słyszą – na nic zdadzą się rozmowy, ponieważ dziecko nie 

myśli za pomocą słów, jedynie powtarza zachowania dorosłych (np. jeżeli tłumaczymy dziecku, że 

należy się liczyć z innymi, a potem w sklepie wpychamy się bez kolejki, to dziecko utrwali sobie 

zachowanie, a nie słowa). 

4. Reagowanie słowami – akceptujmy i zachęcajmy do rozładowania gniewu poprzez wypowiadanie 

zdań wyrażających aktualną emocję (np. „Jestem zła na Krzysia, chętnie bym go uderzyła”). 

Wypowiedzenie takich słów działa jak zawór bezpieczeństwa i bardzo często malec traci ochotę, żeby 

rzeczywiście zrobić komuś krzywdę. 



5. Ograniczenie oglądania telewizji – dzieci oglądające w telewizji zbyt wiele brutalnych scen, 

uodparniają się na takie widoki i zmniejsza się ich wrażliwość na uczucia oraz potrzeby innych ludzi. 

Ponadto zadajmy sobie pytanie: „czy oglądanie telewizji przynosi dziecku jakiekolwiek korzyści?”. 

6. Zakres obowiązków – poprośmy dziecko by: pościeliło swoje łóżko, nakarmiło kota lub przyniosło 

coś dla nowo narodzonego brata. Dziecko, które posiada obowiązki, uczy się zachowywać w sposób 

odpowiedzialny. 

7. Humor – kiedy dorosły zareaguje w zabawny sposób z pewnością zyska uwagę dziecka :) 

  

 Wyżej określone zasady działają wyłącznie w pozytywnej atmosferze. Drodzy Rodzice jeśli 

jesteście zagniewani, zróbcie sobie przerwę. Napijcie się kawy, pójdźcie na spacer lub po prostu wyjdźcie 

do innego pomieszczenia, by ochłonąć i pozbyć się negatywnych emocji. I pamiętajcie: „błędy są 

wspaniałą okazją do nauki”. 

 Na koniec pozostawiam Państwu cytat, będący napisem na nagrobku M. Montessori  w Noorwijk: 

„Proszę kochane dzieci, które już wszystko umiecie, abyście razem ze mną budowały pokój między 

ludźmi i na świecie”. 
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