
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Granice – Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? 
 

(za Robert J. MacKenzie) 



Granice 
 

1. Kontekst rozwojowy 
 
2. Granice wprowadzenie 

 

• Granice pomagają dzieciom w odkrywaniu świata 
 
• Granice określają ścieżkę akceptowanych zachowań 
 
• Granice określają związki z ludźmi 
 
• Granice dają poczucie bezpieczeństwa 

 

3. Modele wykorzystywane przez rodziców przy wytyczaniu granic 
 

•  Granice zbyt restrykcyjne 
 

•  Granice zbyt szerokie 
 

•  Granice niestabilne 
 

•  Granice zrównoważone 
 
4. Modele wychowawcze oparte na różnym zespole przekonań 

 

• Podejście przyzwalające 
 
• Podejście restrykcyjne/autorytarne 
 
• Podejście demokratyczne 

 

5. W jaki sposób dzieci uczą się zasad rodziców 
 

•  Dzieci uczą się na konkretach 
 

•  Dzieci uczą się sprawdzając granice 
 
6. Granice ruchome: Kiedy „nie” znaczy „tak”, „czasem” lub „może” 
 

•  Przykłady nieskutecznych metod postępowania 
 

•  Przykłady nieskutecznych komunikatów werbalnych (granice ruchome) 
 

•  Przykłady nieskutecznych komunikatów zawartych w działaniu (granice ruchome) 
 
7. Granice stałe: Kiedy „nie” znaczy „nie” 

 

• Komunikat powinien dotyczyć zachowania 
 
• Bądź bezpośredni i konkretny 
 
• Mów normalnym głosem 
 
• dokładnie określaj konsekwencje 
 
• Popieraj słowa działaniem 

 

8.  Rodzinny taniec wojenny 
 

• Taniec przyzwolenia i restrykcyjny 
 
• Model wzorcowy zachowania rodziców w stosunku do zachowań dzieci 
 
• Schemat zachowania słuchacza 

 

9. Techniki przerwania tańca zanim zdąży się zacząć 
 

•  Procedura upewniania się 



• Technika przecięcia 
 
• Ochłonięcie 

 

10. Zachęta język współpracy 
 

• Zniechęcające komunikaty prowokują do oporu 
 

- Zniechęcające komunikaty werbalne przykłady 
 

- Zniechęcające komunikaty zawarte w działaniu przykłady 
 

• Zachęcające komunikaty skłaniają do współpracy 
 

- Zachęcanie do podejmowania lepszych decyzji 
 

- Zachęcanie do lepszych działań 
 

- Zachęcanie do współpracy 
 

- Zachęcanie do niezależności 
 

- zachęcanie do rozwoju 
 

• Zamiast oceniać opisz co widzisz 
 

11. Myślenie negatywne 
 
12. Przykłady podejścia katastroficznego i myśli automatycznych 

zniekształcających pozytywny proces myślowy 



1. KONTEKST ROZWOJOWY 
 

Słów kilka o wieku. Przyjmijmy, że dorastanie obejmuje okres od 10/12 do 20/23 roku życia 

i dzieli się na dwa podokresy: wczesne dorastanie (10/16 rok) oraz późne dorastanie (17-20/23 rok). 

Umowne jego granice wyznaczają: specyfika rozwoju biologicznego (pokwitanie) oraz zakończenie 

okresu edukacji. 
 

• Rozwój fizyczny i motoryczny, czyli osiąganie wyglądu człowieka dorosłego. 
 

- pokwitanie i skok pokwitaniowy – czyli sekwencja przyspieszonych przyrostów różnych 

części ciała. 

- zmiany w mózgu – zwiększanie poznawczych zdolności mózgu adolescenta. 
 

- rozwój cech płciowych – tożsamość biologiczna 
 

- kształtowanie się tożsamości płciowej - definiuje się ją jako fundamentalne, 

egzystencjalne poczucie czyjejś męskości lub kobiecości i akceptację własnej płci na 

poziomie psychologicznym. 
 

• Rozwój poznawczy – funkcjonowanie społeczne jednostki, zwłaszcza konieczność 

realizowania ról społecznych w swoich wymaganiach (np. posłuszeństwo wobec rodziców i 

lojalność wobec rówieśników) sugeruje konieczność przyjęcia innej bardziej 

relatywistycznej perspektywy: dopasowania i harmonizowania wzajemnie sprzecznych 

wymagań. 
 

• Rozwój emocjonalny od chwiejności do stabilizacji uczuciowej. Wpływ na zmienność i 

obniżenie nastroju mają takie czynniki jak: zmiany w obrazie własnego ciała, spadek 

samooceny, mała popularność wśród rówieśników, niepowodzenia szkolne, problemy 

rodzinne. Ambiwalencja uczuciowa – przeżywanie sprzecznych uczuć wobec tych samych 

obiektów w tym samym czasie. Koegzystowanie dwóch konfliktowych emocji oraz 

jednoczesnego odzwierciedlania dodatnich i ujemnych cech jednostki i tym samym 

przeżywania przeciwstawnych emocji. Przewaga emocji negatywnych nad pozytywnymi. 

 

2. GRANICE WPROWADZENIE 
 

Granice odgrywają istotna rolę w procesie uczenia się i odkrywania świata, jednak lekcje 

przekazywane dzieciom przez rodziców mogą łatwo ulec zniekształceniu, jeśli wysłane przez nich 

sygnały nie będą jednoznaczne. Wszystkie dzieci odczuwają potrzebę testowania i odkrywania 

otaczającego je świata. Jednocześnie jednak potrzebują wyraźnie wytyczonych granic, 

określających zakres działań. Wyznaczanie granic jest procesem dynamicznym, w miarę rozwoju i 

dorastania dzieci granice muszą być wciąż na nowo dostosowywane do ich potrzeb. 

Dzieci potrzebują jasnych komunikatów na temat naszych zasad i oczekiwań, aby nauczyć 

się powszechnie akceptowalnych norm. 



Granice pomagają dzieciom w odkrywaniu świata. Dzieci są badaczami bardzo dobrze 

przygotowanymi do swoich działań. Są bystrymi obserwatorami, naśladującymi obserwowane 

zachowania, zauważającymi relacje przyczynowo skutkowe oraz formującymi przekonania oparte 

na zebranych przez siebie informacjach (1-dziecko wie, że pomimo gróźb i tak zaraz wszystko 

wróci na stare tory, 2-dziecko wie, że rodzic mówi serio i będzie konsekwentny). Dzieci muszą 

poznać odpowiedzi na najważniejsze pytania: Co jest w porządku? Co nie jest w porządku? Kto tak 

naprawdę dowodzi? Jak daleko mogę się posunąć? Co się stanie, jeśli posunę się za daleko? 

Granice określają ścieżkę akceptowanych zachowań. Kiedy granice są jasno określone i 

niezmienne, dzieciom łatwiej jest poznać ścieżkę i nią podążać. Rodzice wiedzą, jakiego 

zachowania oczekują od dziecka jednak czasem zapominają, że dzieci nie umieją czytać w 

myślach. Dziecko żyje w realnym świecie i wie to, czego doświadcza dla wielu z nich granice ich 

zachowania wyznacza tolerancja rodziców ucząc ich czy zachowanie jest obowiązkowe czy 

dowolne. Czasem bywa tak, że doświadczenie uczy dziecko, że pomimo tego, iż wie czego 

oczekuje rodzic nie musi postępować zgodnie z tą wiedzą bo już wie o zmiennych granicach. A 

czasem bywa tak, że jasny rzeczowy komunikat bez kazań, rozdzierania szat bez długich próśb o 

współpracę z wyraźnie zaznaczoną granicą i konsekwencją jej przekroczenia doprowadza do 

akceptowalnych zachowań. 

Granice określają związki z ludźmi. Po czym dzieci poznają, jaką mają siłę i kontrolę sytuacji w 

relacjach z dorosłymi? Po prostu idą na całość, robią wszystko, na co mają ochotę i obserwują 

efekt. Poprzez badania, które prowadzą w codziennych kontaktach z dorosłymi, odkrywają swoją 

siłę i kontrolę nad sytuacją. Poprzez doświadczenie dzieci uczą się, jakie są granice tolerancji, a 

przy okazji odkrywają, jaka jest ich pozycja w relacjach z innymi. Informacje zebrane przez dzieci 

pozwalają im odkryć, jaką maja siłę w relacjach z dorosłymi i w jakim stopniu kontrolują sytuacje. 

Granice określają relacje między dziećmi i rodzicami. 
 
- Rodzic zgadzając się na zmianę granic, w rzeczywistości uczy dziecko, że to jego potrzeby są 

najważniejsze, że to on podejmuje decyzje i że może z nim wygrać próbę sił. 

- Rodzic jasno komunikujący granice i oczekiwania daje dziecku pewna swobodę wyboru jednak 

w ramach jasno określonych granic. Komunikat powinien być sformułowany prosto, konkretnie i z 

szacunkiem. 
 
Granice dają poczucie bezpieczeństwa. Dla większości dzieci świadomość tego, że mają więcej 

władzy i kontroli nad sytuacją niż ich rodzice, jest źródłem silnego niepokoju. Dzieci oczekują od 

rodziców aby zdecydowanie i pewnie wytyczali jasno określone i stabilne granice. Chcą aby rodzic 

był silny i odpowiedzialny chcą liczyć na to, że poprowadzi ich we właściwym kierunku. 
 
Wyznaczanie granic jest procesem dynamicznym. Dzieci rosną, zmieniają się i w miarę rozwoju 

dojrzewają do coraz większej wolności, przywilejów i odpowiedzialności. Dzieci potrzebują 



możliwości, aby poznawać świat, ćwiczyć posiadane umiejętności oraz kształtować poczucie 

odpowiedzialności. To ich zadanie. Naszym – jako rodziców – jest zapewnienie dzieciom takich 

granic, które będą wspierać, a nie ograniczać ten naturalny proces rozwoju. Granice, które 

wyznaczamy, powinny być na tyle mocne, by ukierunkować ich badania, a jednocześnie dość 

elastyczne, by umożliwić rozwój i zmiany. 

Granice a prawidłowy rozwój. Dzieci potrzebują granic dość szerokich dla zdobywania i testowania 

nowych umiejętności, a jednocześnie dość restrykcyjnych dla zapewnienia im bezpieczeństwa i 

nauki odpowiedzialności. 

 

3.MODELE WYKORZYSTYWANE PRZEZ RODZICÓW PRZY WYTYCZANIU GRANIC 
 

• Granice zbyt restrykcyjne (nadmierna kontrola). Rodzice mają w stosunku do dziecka 

wysokie wymagania uzasadniają swoją surowość złym stosunkiem do szkoły i niskimi 

ocenami. Restrykcyjne granice są zbyt wąskie, by zapewnić swobodę niezbędną dla 
 

prawidłowego rozwoju. Odmawiając wolności potrzebnej dla zdrowia testowania i 

odkrywania otoczenia, rodzice zamykają dziecku możliwości uczenia się i rozwoju. 
 

• Granice zbyt szerokie (niedostateczna kontrola). Kiedy granice są zbyt szerokie i nie dość 
 

stanowczo określane, dzieci często reagują ignorując je zapuszczając się na zakazane tereny. 

Ponieważ nie ponoszą konsekwencji swoich niewłaściwych wyborów i zachowań, nie uczą 

się odpowiedzialności. Niedostateczna kontrola ujemnie wpływa na wyniki w nauce i 

prowadzi do nadmiernego testowania. 
 

• Granice niestabilne (zmienna kontrola). Rodzice mając dobry nastrój lub gdy są bardzo 

zajęci przymykają oko pozwalając dziecku na działania niedozwolone. Kiedy mają mniej 

zajęć lub są w gorszym humorze, wszystko wygląda inaczej. Często zaczynają się złościć, 

krzyczą, zabraniają dziecku tego na co wcześniej pozwalali. Wytyczone granice są 

nietrwałe, a w związku z tym nie jest jasne, jak wygląda ścieżka, której powinno się 

trzymać. Niestabilne granice prowokują dzieci do nadmiernego testowania i buntu. 
 

• Granice zrównoważone (zrównoważona kontrola). Dzieci chcą – i potrzebują – zrozumieć 

reguły rządzące otaczającym je światem. Chcą wiedzieć, czego się od nich oczekuje, kto 

naprawdę kontroluje sytuację, jak daleko mogą się posunąć oraz co się stanie, jeżeli posuną 

się za daleko. Chcą wiedzieć, jakie są ich relacje z innymi ludźmi oraz oceniać swoje 

rosnące w miarę upływu czasu zdolności i umiejętności. Otrzymując swobodę i przywileje, 

których chcą w ramach jasno określonych granicach ukierunkowujemy ich odkrycia. 



4. MODELE WYCHOWAWCZE OPARTE NA RÓŻNYM ZESPOLE PRZEKONAŃ 
 

• Podejście przyzwalające – Wolność bez granic – rozwiązywanie problemów poprzez 

perswazję i odpowiedzialność (jedna strona przegrywa druga wygrywa). 
 

Przekonania rodziców – Dzieci będą współpracować, jeśli zrozumieją, że współpraca jest 

właściwym rozwiązaniem. Moim zadaniem jest służenie dzieciom i sprawnie, by były 

szczęśliwe. Konsekwencje, które powodują zdenerwowanie dziecka, nie mogą być 

skuteczne. 

Władza i kontrola nad sytuacją – Cała w rękach dzieci. 
 

Proces rozwiązywania problemów – poprzez perswazję. Jedna strona przegrywa druga 

wygrywa (wygrywa dziecko). Rodzice rozwiązują większość problemów. 

Czego uczą się dzieci – „Zasady są dla innych, nie dla mnie. Robię to, na co mam ochotę”. 

Rodzice służą dzieciom. Rodzice są odpowiedzialni za rozwiązywanie większości 

problemów swoich dzieci. Zależność, brak szacunku, skupienie się na sobie. 

Jak dzieci reagują – Sprawdzaniem granic. Podważają i ignorują zasady i autorytety. 

Ignorują to, co się do nich mówi. Wyczerpują rodziców utarczkami słownymi. 
 

• Podejście restrykcyjne/autorytarne – granice bez wolności – rozwiązywanie problemów 

siłą (jedna strona przegrywa, druga wygrywa). 
 

Przekonania rodziców – Jeśli nie boli, dziecko się nie uczy. Dzieci nie będą szanowały 

twoich zasad, jeśli nie boja się twoich metod. Panowanie nad dziećmi jest moim zadaniem. 

Rozwiązywanie problemów moich dzieci jest moim zadaniem. 

Władza i kontrola nad sytuacją – Cała w rękach rodziców. 
 

Proces rozwiązywania problemów – Problemy są rozwiązywane siłą. Wrogość. Jedna strona 

przegrywa, druga wygrywa (wygrywa nauczyciel). Rodzice rozwiązują wszystkie problemy 

i podejmują wszystkie decyzje. Rodzice kierują procesem i kontrolują go. 

Czego uczą się dzieci – Rodzice są odpowiedzialni za rozwiązywanie problemów swoich 

dzieci. Metody komunikowania i rozwiązywania problemów są bolesne. 

Jak dzieci reagują – Gniewem, uporem. Zemstą, buntem. Wycofaniem, 

podporządkowaniem pełnym lęku. 
 

• Podejście demokratyczne – wolność w ramach granic – rozwiązywanie problemów 

poprzez współpracę łączy stanowczość z szacunkiem(obie strony wygrywają). 
 

Przekonania rodziców – Dzieci są zdolne do rozwiązywania problemów na własną rękę. 

Dzieci powinny mieć możliwość wyboru oraz uczenia się poprzez konsekwencje tych 

wyborów. Skutecznym sposobem motywowania do współpracy jest zachęta. 

Władza i kontrola nad sytuacją – dzieci otrzymują tyle władzy i kontroli, by potrafiły sobie 

z nimi odpowiedzialnie poradzić. 



Proces rozwiązywania problemów – Oparty na współpracy. Strategia bez przegranych. 

Oparty na wzajemnym szacunku. Dzieci są aktywnymi uczestnikami procesu 

rozwiązywania problemów. 

Czego uczą się dzieci – Odpowiedzialności. Współpracy. Niezależności szacunku do zasad 

i autorytetów. Samokontroli. 

Jak dzieci reagują – Więcej współpracy. Mniej sprawdzania granic. Samodzielne 

rozwiązywanie problemów. Poważnie traktują słowa rodziców. 

W odróżnieniu od poprzednich podejść, podejście demokratyczne opiera się na współpracy, 

a nie wrogości. Skupia się na tym, co jest istotą wychowania dziecka: na nauczaniu i 

uczeniu się. Rodzice kierują procesem rozwiązywania problemów, zapewniając dzieciom 

jasno określone granice, akceptowane możliwości wyboru oraz pouczające konsekwencje, 

które czynią je odpowiedzialnymi za własne czyny. 

 

5. W JAKI SPOSÓB DZIECI UCZA SIĘ ZASAD RODZICÓW 
 

1. Dzieci uczą się na konkretach. - To czego dzieci doświadczają za pomocą zmysłów (co 

widzą, słyszą, dotykają, wąchają i czują) determinują sposób, w jaki postrzegają otoczenie. 

Ich przekonania i spostrzeżenia na temat funkcjonowania świata oparte są przede wszystkim 

na konkretnych doświadczeniach. To działania nie, słowa określają nasze zasady. Kiedy 

słowa i czyny rodziców są ze sobą zgodne, dzieci zaczynają traktować również same słowa 

poważnie i uczą się zasad, które za sobą pociągają. 

2. Dzieci uczą się sprawdzając granice. – Wiele zachowań, które uważamy za niegrzeczne, 

wynika w istocie z testowania granic, czyli jest próbą znalezienia odpowiedzi na 

podstawowe dla dzieci pytania: „Co jest w porządku? Co nie jest w porządku? Kto 

kontroluje sytuację? Co się stanie, jeżeli posuną się za daleko”. Odpowiedzi na te pytania 

wyznaczają granice dopuszczalnych zachowań i pomagają dzieciom określić, czy 

posłuszeństwo wobec zasad jest obowiązkowe, czy tylko zalecane. 

 
 

 

6. GRANICE RUCHOME: KIEDY „NIE” ZNACZY „TAK”, „CZASEM” LUB „MOŻE” 

Zasady ruchome to zasady w teorii, a nie w praktyce. Prowokują dziecko do testowania, ponieważ 

niosą ze sobą sprzeczny przekaz. Komunikat werbalny zdaje się mówić: „ Przestań”, jednak 

komunikat zawarty w działaniu informuje, że usłuchanie nakazu nie jest ani oczekiwane, ani 
 
wymagane. 
 

•  Życzenia, nadzieje i marzenia 
 

•  Powtarzanie i przypominanie 



• Przemowy, kazania i wykłady 
 

• Ignorowanie niewłaściwego zachowania 
 

• Niejasne polecenia 
 

• Dawanie złego przykładu 
 

• Targowanie się 
 

• Kłótnie i spory 
 

• Łapówki i nagrody specjalne 
 

• Brak spójności w podejściu wychowawczym rodziców 
 

• Nieskuteczne egzekwowanie zasad 
 

 

• „Chyba już czas na kąpiel, nie sądzisz?” 
 

• „Może raz na jakiś czas spróbowałbyś być miły?” 
 

• „No już zachowuj się jak człowiek”. 
 

• „Możesz być trochę ciszej? Obudzisz braciszka. 
 

• „Dość już tego”. 
 

• „Spróbuj choć trochę współpracować, chyba nie proszę o zbyt wiele”. 

Przykłady nieskutecznych komunikatów zawartych w działaniu (granice ruchome) 
 

• Pozwalanie dzieciom, by zostawały po sobie bałagan. 
 

• Sprzątanie bałaganu zostawionego przez dzieci. 
 

• Ignorowanie niewłaściwego zachowania, kiedy jest się w dobrym nastroju. 
 

• Dawanie lania dziecku, które bije kolegów, żeby pokazać mu, jakie to uczucie. 
 
 

7. GRANICE STAŁE: KIEDY „NIE” ZNACZY „NIE” 
 

Skuteczne wychowanie zaczyna się od jasnego komunikatu na temat naszych zasad i oczekiwań. 

Pierwszym krokiem są słowa. Bardzo często już na tym etapie komunikacja zawodzi. Podane niżej 

wskazówki pomogą ci zwiększyć skuteczność twoich słownych komunikatów 
 

1. Komunikat powinien dotyczyć zachowania. - Naszym celem jest odrzucenie 

niewłaściwego zachowania, a nie dziecka, które nieodpowiednio postępuje. Komunikat 

powinien więc koncentrować się na zachowaniu i jego poprawieniu, a nie na postawie, 

uczuciach, lub wartości dziecka. (źle – czy naprawdę musisz być takim utrapieniem, dobrze 

- …. przestań mi przeszkadzać) 

2. Bądź bezpośredni i konkretny. - Wyraźny komunikat ustalający granice w sposób 

bezpośredni i konkretny informuje dzieci o tym, czego od nich oczekujesz. Jeśli chcesz aby 

twoje dziecko wróciło na 18.30, twój komunikat powinien brzmieć – Wróć o 18.30 a nie 

tylko nie wracaj zbyt późno. 



3. Mów normalnym głosem. - Podniesiony głos przesyła niewłaściwy komunikat związany z 

działaniem: utratę kontroli. Chcesz przecież, aby twój ton mówił, że kontrolujesz sytuację i 

jesteś przekonany, że dziecko powinno zrobić to, o co je prosisz. Powinieneś powiedzieć 

mu o tym stanowczo, ale nie podnosząc głosu. 

4. Dokładnie określaj konsekwencje. - Jeśli spodziewasz się testowania lub jeśli dzieci nie 

trzymały się dotąd konsekwentnie twoich zasad, powinieneś określić konsekwencje 

nieposłuszeństwa w momencie, kiedy o coś prosisz. To nie jest groźba. Po prostu 

potwierdzasz swoja wiarygodność i dostarczasz informacji, której być może potrzebują, aby 

dokonać właściwego wyboru. Jeśli chcesz aby twoje dziecko np. nie jeździło skuterem po 

ulicy twój komunikat powinien brzmieć – Proszę nie jeździj skuterem po ulicy. Jeśli to 

zrobisz przez resztę dnia będzie schowany w garażu. 

5. Popieraj słowa działaniem. - Pamiętaj, że słowa są jedynie pierwszą częścią całościowego 

przekazu. W wielu wypadkach mogą okazać się wystarczające, jednak nawet nawet 

najwyraźniejszy komunikat werbalny będzie nieskuteczny, jeżeli nie zdołasz poprzeć słów 

czynami. 
 

Zasady ustalane przez rodziców powinny być elastyczne – w tym sensie, że podlegają negocjacjom 

i zmianom w miarę, jak dzieci z nich wyrastają lub jak wymagają tego zmieniające się 

okoliczności. Jednak czas na elastyczność i negocjowanie zmian nie przychodzi wtedy, gdy zasady 

są testowane lub naruszane. 
 
8. RODZINNY TANIEC WOJENNY 
 

Niemal każda rodzina funkcjonująca w ramach niejasnych lub nieskutecznych granic wypracowuje 
 

swój  specyficzny  taniec  błędnej  komunikacji,  który  następnie  stale  odtwarza  w  sytuacjach 
 

konfliktowych. Ten wyuczony, nieskuteczny wzorzec rozwiązywania problemów niezmiennie 
 

prowadzi do eskalacji konfliktów i prób sił. 
 

Taniec przyzwolenia i restrykcyjny 
 

1.  zachowania rodzica kroki werbalne / zachowania dzieci werbalne 
 
 
 

 

• …...................................................../ dzieci zachowują się niewłaściwie 
 

• początkowa prośba / dzieci kontynuują niewłaściwe zachowanie 
 

• powtarzanie 
 

• przypominanie 
 

• rodzic zaczyna się złość 
 

• targowanie się 
 

• przekonywanie wygłaszanie kazań 



• krzyki groźby 
 

• rodzic bardzo zły / dzieci kontynuują niewłaściwe zachowanie - ignorowanie 
 

• obwinianie 
 

• krytykowanie 
 

• oskarżanie 
 

• wyszydzanie 
 

• groźby / opór 
 

• taktyka zastraszania 
 

• kolejne groźby 
 

• gniewne spojrzenia / strach 
 

2.  Działanie rodzica / dziecka 
 

• zarządzanie przerwy / koniec niewłaściwego zachowania 
 

• klapsy 
 

• utrata przywilejów 
 

• areszt domowy / przestaje zachowywać się niewłaściwie; odczuwa gniew i chce się mścić 
 

• duże lanie / ból, gniew rozżalenie 
 

Model wzorcowy zachowania rodziców w stosunku do zachowania 

dzieci 1. Zachowania rodziców / zachowanie dzieci 
 

• …................................/ dzieci zachowują się niewłaściwie 
 

• jasne komunikaty werbalne / …............................................... 
 

2.  Działania 
 

• ochłonięcie lub przecięcie 
 

• zachęta (co możemy z tym zrobić) 
 

• przerwa lub logiczne konsekwencje / koniec niewłaściwego zachowania 
 

Rodzinne tańce to destrukcyjne wzorce komunikacji i rozwiązywania problemów, przekazywane z 

pokolenia na pokolenie. Wszystkie mają swój początek w niejasnym lub nieskutecznym 

komunikowaniu naszych zasad. Rodzice mogą całkowicie uniknąć tańców, wysyłając jasne 

komunikaty dotyczące swoich zasad i oczekiwań oraz popierając je skutecznymi działaniami. 



Napisz swój schemat rodzinnego tańca wojennego 
 

kroki werbalne zachowanie rodzica / zachowanie dziecka 
 

• …..................................................../................................................................. 
 

• ….................................................../ …............................................................. 
 

• …..................................................../................................................................. 
 

• ….................................................../ …............................................................. 
 

• …..................................................../................................................................. 
 

• ….................................................../ …............................................................. 
 

• …..................................................../................................................................. 
 

• ….................................................../ …............................................................. 
 

• …..................................................../................................................................. 
 

• ….................................................../ …............................................................. 
 

• …..................................................../................................................................. 
 

• ….................................................../ …............................................................. 
 

• …..................................................../................................................................. 
 

• ….................................................../ …............................................................. 
 

• …..................................................../................................................................. 
 

• ….................................................../ …............................................................. 
 

 

działanie zachowanie rodzica / zachowanie dziecka 
 

• …..................................................../................................................................. 
 

• ….................................................../ …............................................................. 
 

• …..................................................../................................................................. 
 

• ….................................................../ …............................................................. 
 

• …..................................................../................................................................. 
 

• ….................................................../ …............................................................. 
 

• …..................................................../................................................................. 
 

• ….................................................../ …............................................................. 
 

• …..................................................../................................................................. 
 

• ….................................................../ …............................................................. 
 

• …..................................................../................................................................. 
 

• ….................................................../ …............................................................. 



Procedura zejścia z parkietu czyli przecięcie wojennego tańca. 
 

Z dużym prawdopodobieństwem dzieci na początku wprowadzania nowych granic będą zapewne 

sprawdzać nawet najbardziej zrozumiałe komunikaty werbalne i robić wszystko, co potrafi, żeby 

ściągnąć rodzica z powrotem na parkiet. 
 
9. TECHNIKI PRZERWANIA TAŃCA ZANIM ZDĄŻY SIĘ ZACZĄĆ 
 

1. Procedura upewniania się. - kiedy wytyczamy wyraźną granicę, a nasze dzieci nie reagują 

zgodnie z oczekiwaniami lub wyłączają się, czasem nie jesteśmy pewni, czy komunikat na 

pewno został usłyszany i zrozumiały. Kiedy masz wątpliwość, po prostu upewnij się, 

zadając dziecku jedno z poniższych pytań 
 

• „ Czy zrozumiałeś to, co powiedziałem?”, 
 

• „Czy moje polecenie jest jasne?”, 
 

• „Co usłyszałeś?”, 
 

• „Powtórz, co do ciebie mówiłem”. 
 

2. Technika przecięcia. - jak sama nazwa wskazuje przecięcie kończy interakcje podczas 
 

której dzieci próbują wciągnąć nas w kłótnie, spory, targowanie się lub przesunięcie granic. 
 

Aby do tego nie dopuścić możesz powiedzieć coś w tym rodzaju: 
 

• „Dość już o tym rozmawialiśmy. Jeśli znów do tego wrócisz...” (wyznacz odpowiednią 

konsekwencje). 
 

• „Czas na dyskusje się skończył. Możesz zrobić to, o co cię prosiłam, albo możesz spędzić 
 

następne 10 minut w swoim pokoju przygotowując się do tego (konsekwencja przerwy). Co 

wolisz?”. 
 

3. Ochłonięcie – skuteczne rozwiązywanie problemów wymaga spokoju i opanowania a 

rozwiązywanie ich w atmosferze gniewu i frustracji jest trudnym zadaniem zarówno dla 

rodziców, jak i dzieci. Technika jest prosta. W sytuacji gniewu lub zdenerwowania 

powinieneś oddzielić się od swojego dziecka, mówiąc coś w rodzaju: 
 

• (Kiedy obie strony są zdenerwowane) „Myślę, że oboje potrzebujemy trochę czasu, żeby 

ochłonąć. Zaczekaj na mnie w twoim pokoju (lub....), porozmawiamy za pięć minut (lub 

tyle czasu, ile potrzebujesz, aby odzyskać kontrolę)”. 
 

• (Kiedy dziecko jest zdenerwowane) „Wydaje mi się (widzę), że jesteś bardzo 

zdenerwowany. Zaczekaj chwilę, aż się uspokoisz. Nastawię minutnik na 5 minut. Możesz 

ochłonąć w dużym pokoju albo w swoim pokoju. Co wolisz?”. 
 

• (Kiedy rodzic jest zdenerwowany) „Czuję się bardzo zdenerwowany i potrzebuję czasu, aby 

ochłonąć. Aby zapewnić powodzenie tej techniki, w czasie przeznaczonym na ochłonięcie 

obie strony na ochłonięcie obie strony powinny przebywać w oddzielnych przestrzeniach. 
 
Stosujmy dawanie dzieciom jasnych komunikatów już na początku interakcji, bez obwiniania i 



oskarżeń. 
 

Stosujmy techniki przecięcia i ochłonięcia tak często jak to będzie konieczne szczególnie gdy 

zaczną się kłótnie. 
 
10. ZACHĘTA JĘZYK WSPŁPRACY 
 

Zachęcające komunikaty prowokują do współpracy. Wyraźne granice i zachęcające komunikaty idą 

ze sobą w parze. 
 

1. Zniechęcające komunikaty prowokują do stawiania oporu. Zniechęcające komunikaty 

prowadzą najczęściej do efektu przeciwnego niż zamierzony.. prowokują opór, a nie 

współpracę. Powodują narastanie niewłaściwych zachowań i prób sił oraz podtrzymują 

bolesne interakcje. 
 

• Zniechęcające komunikaty werbalne. - Wszystkie zniechęcające komunikaty wyrażają 

niewiarę w zdolności dziecka do dokonywania właściwych wyborów i zachowania się w 

akceptowalny sposób. Wiele z nich personalizuje niewłaściwe zachowania i niesie ukryty 

przekaz dotyczący wstydu i winy. 
 

- „ Nie możesz choć raz zrobić tego, o co cię proszę?. Ukryty komunikat brzmi „ Nie wierzę 

, że jesteś zdolny do współpracy”. W efekcie nadawca obwinia, pomniejsza wartość 

adresata, alienuje go i poniża. 

- „Pokarz mi, że masz rozum i raz dla odmiany potrafisz dokonać właściwego wyboru”. 

Ukryty komunikat brzmi „Jesteś głupi i nie wierzę, że potrafisz dokonywać właściwych 

wyborów”. W efekcie adresat zostaje zawstydzony i poniżony, a jego poczucie wartości 

zmniejszone. 

- „ Czy traktowanie mnie z szacunkiem to dla ciebie zbyt wiele?” ukryty komunikat brzmi 

„Jesteś bezczelny”. Jego efektem jest obwinianie i pomniejszanie wartości adresata. 

- „ Tylko na tyle cię stać?” ukryty komunikat brzmi „Nie jesteś zbyt zdolny i nie spełniasz 

moich oczekiwań”. Efektem jest zawstydzenie, pomniejszenie wartości i zażenowanie 

adresata. 
 

• Zniechęcające komunikaty zawarte w działaniu. - Często ten rodzaj komunikatów jest 

subtelny i podstępny. Kiedy robimy za nasze dzieci to, co potrafią zrobić same, może to na 

nie działać bardzo zniechęcająco. Dociera do nich ukryty komunikat, który brzmi tak: 

- „Potrzebujesz mojej pomocy, ponieważ nie potrafisz sam tego zrobić 
 

2. Zachęcające komunikaty skłaniają do współpracy. - Sprawiają, że czujemy się dobrze, i 

motywują nas nas do współpracy. Zaspokajają naszą potrzebę przynależności, wzmacniają 

poczucie własnej wartości i kompetencji oraz budują wiarę w nasze umiejętności 

przezwyciężania problemów, z którymi się spotykamy. Są potężna siłą motywującą do 

zmian. Poprzez zachęcające komunikaty uczymy nasze dzieci podejmowania lepszych 



decyzji, właściwego zachowania, współpracy i samodzielności wszystko to prowadzi do 

większej odpowiedzialności. 
 

• Zachęcanie do podejmowania lepszych decyzji – Bycie odpowiedzialnym polega między 

innymi na podejmowaniu decyzji dotyczących zachowania oraz na doświadczaniu ich 

skutków zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Często dzieci, które zachowują się 

niewłaściwie, nie zdają sobie sprawy z tego, ze podjęły błędne decyzje lub miały możliwość 

podjęcia innych.. 
 

- Szóstoklasista wraca z uwaga do domu – Co się stało pyta matka rzeczowym tonem – 

Tomek, który siedzi za mną na matmie ciągle się ze mnie nabija, i mówi że kocham Zośkę. 

To się odwróciłem i nazwałem go debilem. Pani to usłyszała i zrobiła się awantura. - 

wygląda na to, że mocno cie wkurzył. Co zamierzasz z tym zrobić jeśli znowu będzie cie 

zaczepiał. - Pani powiedziała, że następnym razem mam jej o tym powiedzieć, a ona się tym 

zajmie. - To jest jedna możliwość synku a co jeszcze możesz zrobić.- moge go olac i nie 

zwracać na niego uwagi ale to będzie trudne. - To rzeczywiście może być trudne nie 

zwracać uwagi jednak myślę, że zadziała. To nastepnym raem masz już dwa rozwiązania. 
 
• Zachęcanie do lepszych działań – Podjęcie właściwej decyzji to ważny krok, ale jeszcze 

ważniejsze jest wprowadzenie tej decyzji w życie. Często nasz zachęta jest 

najskuteczniejsza, kiedy skupimy się bezpośrednio na działaniach 
 
• Zachęcanie do współpracy – Za każdym razem, kiedy dziecko nam pomaga, współpracuje 

z nami lub robi coś dobrego, mamy okazję do wysyłania zachęcających komunikatów. 
 

- „ Twój pokój dzisiaj wygląda jest czysto i przejrzyście”. 
 

- „ Z twoją pomocą jest mi znacznie łatwiej”, 
 

- „ Dobra robota, dokładna i szybka”, 
 

- „ Dziękuję bardzo mi pomogłaś”. 
 

• Zachęcanie do niezależności – zachęta odgrywa w tym procesie ważną rolę. Daje dziecku 

odwagę do podjęcia ryzyka i działania na własną rękę. 
 

- „ Dalej dasz radę... prawie to zrobiłeś... zrób to jeszcze raz bo możesz i zwróć uwagę 

na...... dobra robota zrobiłeś to. 

- „ Mamo …... znów przeszkadza mi w lekcjach a ja mam jutro sprawdzian i będziesz zła 

jak dostanę jedynkę – Czy poprosiłaś go żeby przestał – Nie (oczekując że mama to 

rozwiąże) – Więc to właśnie powinnaś zrobić . Na pewno świetnie sobie z tym poradzisz. 
 
• Zachęcanie do rozwoju – To stopniowy proces. Niecierpliwość rodziców oczekiwanie od 

dziecka natychmiastowego mistrzostwa mogą być bardzo zniechęcające. Powinniśmy raczej 

spożytkować energię na zachęcanie do rozwoju i kłaść nacisk na starania, a nie ich wynik, 

na proces, a nie na efekt. Gdy pracujemy np. nad sprzątaniem to za każdym razem, gdy 



dzieci będą same o tym pamiętać, mówimy im, jak to doceniamy. 
 

3. Zamiast oceniać opisz co widzisz 
 

• syn -posłuchaj tato jak gram – tata – fantastycznie jesteś wspaniałym gitarzystą (syn chyba 

żartuje znam tylko dwa akordy) 
 

• syn – posłuchaj tato jak gram - tata – super, podoba mi się twój styl 
 

• córka - cześć mamo zrobiłam pranie – mama – zawsze można na tobie polegać (córka nie 

zawsze, często coś obiecuję, ale wcale tego nie robię) 
 

• córka – cześć mamo zrobiłam pranie – mama – powiedziałaś,że zrobisz nim wrócę z pracy i 

zrobiłaś dziękuję (córka można na mnie polegać) 

11. PODZIAŁ MYŚLENIA NEGATYWNEGO 
 

• Nierealistyczne cele- np. „muszę robić wszystko dobrze”, „muszę być najlepszy”, 
 

• Katastrofizowanie- np. „jeśli sprawy nie potoczą się w taki sposób, jak chciałem to chyba 

świat się skończy a ja umrę”, 
 

• Nadmierne generalizowanie- np. „już zawsze będę taka smutna”, „już zawsze będę taka 

przygnębiona”, „nigdy nie mogę nigdzie zdążyć na czas”, 
 

• Spodziewanie się najgorszego- np. „nigdy tego nie dokonam”, „to małżeństwo musi się 

rozpaść”, „kiedy mnie poznają bliżej na pewno przestaną mnie lubić”, 
 

• Dołowanie się- np. „na nic lepszego nie zasługuję”, „jestem głupi i słaby a więc nie można 

na mnie polegać”, „wiem, że nikt mnie nie lubi”, 
 

• Czarno- białe myślenie- np. „jeśli ludzie mnie nie kochają to na pewno mnie nienawidzą”, 
 

„albo jestem całkiem dobry, albo całkiem zły”, „jeśli kiedykolwiekSpodziewanie� się 

najgorszego- np. „nigdy tego nie dokonam”, „to małżeństwo musi się rozpaść”, „kiedy mnie 

poznają bliżej na pewno przestaną mnie lubić”, 
 

• Dołowanie się- np. „na nic lepszego nie zasługuję”, „jestem głupi i słaby a więc nie można 

na mnie polegać”, „wiem, że nikt mnie nie lubi”, 
 

• Czarno- białe myślenie- np. „jeśli ludzie mnie nie kochają to na pewno mnie nienawidzą”, 

„albo jestem całkiem dobry, albo całkiem zły”, „jeśli kiedykolwiek spóźnię się do pracy, to 

od razu zostanę zwolniony z pracy i do końca życia będę bezrobotny 

 

12. PRZYKŁADY PODEJŚCIA KATASTROFICZNEGO I MYŚLI AUTOMATYCZNYCH 

ZNIEKSZTAŁCAJACYCH POZYTYWNY PROCES MYŚLOWY 
 

• Nadmierne uogólnienie: Postrzegasz pojedyncze negatywne wydarzenie jak niekończący 

się wzorzec porażki. 
 

• Czarne okulary: Wybierasz jeden negatywny szczegół i skupiasz się wyłącznie na nim, tak 

że w końcu obraz rzeczywistości jest zaciemniony, tak jak kropla atramentu zaciemnia całą 



szklankę wody. 

 

• Tendencyjny wybór faktów: Odrzucasz pozytywne wydarzenia, upierając się, że „się nie 

liczą” z tego czy innego powodu. W ten sposób możesz utrzymywać negatywne 

przekonanie, którego nie są w stanie obalić całkowicie przeciwne codzienne doświadczenia. 
 
• Nieuzasadnione wnioski: Dokonujesz negatywnych interpretacji, mimo, że nie ma w 

 

twoim polu widzenia faktów, które by przekonująco wspierały wyciągane wnioski. Czytanie 

w myślach: Wyciągasz arbitralny wniosek, że ktoś reaguje na ciebie negatywnie, i nie 

sprawdzasz go. Błąd jasnowidza: Spodziewasz się, że wszystko potoczy się źle, jesteś wręcz 

przekonany, że to, co przewidujesz, jest już zaistniałym faktem 

 

• Przesadzanie(myślenie katastroficzne)i bagatelizowanie: Nadajesz zbyt duże znaczenie 

różnym rzeczom (takim jak twoje własne potknięcia lub czyjeś osiągnięcia) lub umniejszasz 

to, co się wydarzyło, aby nic nie wydawało się znaczące (twoje pożądane cechy lub 

niedoskonałości innych ludzi). To zniekształcenie zwane jest również sztuczką z lornetką. 
 

• Rozumowanie emocjonalne: Zakładasz, że twoje negatywne emocje zawsze i wszędzie 

odzwierciedlają to, jak rzeczy się przedstawiają w rzeczywistości: „Tak czuję, a zatem tak 

musi być”. 

 

• Stwierdzenia typu „powinienem”, „powinno się” „muszę”, „trzeba”: Próbujesz się 

zmotywować za pomocą tego, co się powinno, a czego nie powinno robić,jak gdyby 

człowiek musiał być najpierw przyciśnięty do muru, zanim cokolwiek zrobi. Te wszystkie 

„powinienem” i „trzeba” są również czynnikami pogłębiającymi poczucie winy, ponieważ 

ich konsekwencja emocjonalna to właśnie poczucie winy. Kiedy takie stwierdzenia kieruje 

się ku innym, czuje się wtedy gniew, frustrację i niechęć. 
 
• Etykietowanie: Jest to doprowadzona do ostateczności forma nadmiernego uogólniania. 
 

Zamiast powiedzieć, na czym polega twój błąd, nadajesz sobie negatywną etykietę: „Jestem 

życiowym nieudacznikiem”. Kiedy czyjeś zachowanie cię irytuje, nadajesz tej osobie 

negatywną etykietę: „To cholerny złośliwiec”. Błędne etykietowanie oznacza między 

innymi opisywanie jakiegoś wydarzenia za pomocą słów nadmiernie nasyconych 

emocjonalnie. 

 
• Ksobność: Postrzegasz siebie jako źródło i przyczynę negatywnych zdarzeń zewnętrznych, 

z którymi masz niewiele wspólnego i za które tak naprawdę wcale nie jesteś 

odpowiedzialny. 


