
Dekalog postępowania dobrego rodzica  

Nie istnieje wprawdzie uniwersalna recepta, jak być dobrym rodzicem,  
bowiem każdy z nas jest inny, każdy z nas niesie swój bagaż doświadczeń, 
przemyśleń i wartości, tak i dzieci mają różne oczekiwania i potrzeby. Niemniej 
jednak warto jest się pokusić o stworzenie zbioru podstawowych zasad, które 
pomogą nam stać się dobrym rodzicem. 

1. OKAZUJ DZIECKU MIŁOŚĆ - słowem, gestem, uwagą, uśmiechem. Całuj, 
przytulaj, bądź blisko - tym zachowaniem ukształtujesz w dziecku poczucia 
bezpieczeństwa, okażesz swoją akceptację. 

2. UWAŻNE SŁUCHANIE TEGO, CO DZIECKO CHCE NAM O SOBIE 
POWIEDZIEĆ - słuchaj opowieści, zwierzeń, odpowiadaj na pytania. Buduj 
relację – pełną ciepła, bliskości i autentycznego zainteresowania –dzięki temu 
pozostaniesz otwartym na problemy dziecka. 

3. WYZNACZANIE GRANIC, KTÓRYCH DZIECKO NIE POWINNO 
PRZEKRACZAĆ- zachęcaj do odpowiedzialności i konsekwencji. Ustal  
zasady i obowiązki dla wszystkich członków rodziny. Modeluj zachowanie nie 
tylko słowem, ale bądź wzorem do naśladowania - pamiętaj, że dzieci uczą się 
poprzez obserwacje i naśladownictwo. Jeśli dajesz im karę – dziecko musi 
wiedzieć za co i dlaczego. 

4. POCZUCIE HUMORU- pamiętaj to doskonały sposób na rozładowanie 
trudnych sytuacji. 

5. POSTRZEGANIE ŚWIATA Z PERSPEKTYWY DZIECKA- popatrz na 
świat jego oczami. Daj dziecku prawo do popełniania błędów, rewizji poglądów 
czy zmiany zdania. To, co dla ciebie jest łatwe, proste i oczywiste nie musi 
takim być dla dziecka. 

6. DOSTRZEGANIE SUKCESÓW DZIECKA- podkreślaj jego wyjątkowość i 
indywidualność. Unikaj porównań, ucz, że dobrze jest być innym, a ślepe 
podążanie za tłumem - niekoniecznie. Zachęcaj do podejmowania 
samodzielnych decyzji. Buduj  jego poczucie własnej wartości, rozwijaj jego 
zdolności i  umiejętności. 

7. UCZ, CZYM JEST DOBRO, A CZYM ZŁO - obudź wrażliwość  na potrzeby 
czy krzywdę innych. 



8. STWÓRZ DOM -taki w którym będzie mogło czuć się dobrze i bezpiecznie. 
Kontroluj swój temperament, szanuj usposobienie dziecka i jego prywatność. 
Zaszczep w nim poczucie przynależności – celebrujcie rodzinne tradycje i 
jubileusze, spędzajcie czas razem. Nie kłóć się z małżonkiem w obecności 
dziecka i nie mieszaj go w sprawy dorosłych. 

9. USTALENIE PORZĄDKU DNIA- dobra organizacja dnia pozwoli 
zaszczepić w dziecku ciekawość świata, chęć rozwijania zainteresowań, 
odkrywania tego, co wokół, ale i wewnątrz siebie. Nie pozwalaj dziecku 
bezkrytycznie spędzać cza przed monitorem komputera lub telewizora. 

10. NIE WYCHOWUJ DZIECKA POD KLOSZEM - nadopiekuńczość to 
niedźwiedzia przysługa. Nie ratuj go z każdej opresji i nie usuwaj kłód spod 
nóg. Asekuruj, bądź obok, wskazuj kierunek, ale daj mu szanse poznać siebie, 
swoje możliwości, a i konsekwencje działań. Pozwól doświadczać. 

 

 


