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Wstęp
Kim chcesz, by zostało Twoje dziecko, jak dorośnie?
Czy będzie biznesmanem, aktorką, lekarzem, prawniczką?
Czy będzie bogate, ubogie, sławne, nietowarzyskie?
A czy będzie szczęśliwe?
Czy będzie pewne siebie? Czy będzie rozumiało swoje emocje?  
Czy będzie potrafiło nazwać swoje potrzeby?

Co jest dla Ciebie naprawdę ważne?

Komunikacja z dzieckiem jest ważna, ponieważ kształtuje Małego Człowieka. 
Komunikacja – słowo, gest, mimika – może budować, wzmacniać, dodawać 
skrzydeł. Może też ranić, kaleczyć, upakarzać. Dlatego tak ważne jest, co 
mówimy do naszych dzieci i w jaki sposób. Czasem pozornie niewinne zdania 
wypowiadane przez rodziców odciskają na dziecku przez lata piętno, kształtują 
w nim dorosłe poczucie: „nie dam rady”, „jestem nic niewart”. Czasem niewielkie 
zmiany w tym, co i jak mówimy do dziecka, mogą przynieść wielkie efekty.

Ta niewielka broszura przygotowana została jako miniprzewodnik po sposobach 
komunikacji z dzieckiem. Chcę, aby dzięki niej rodzice i opiekunowie potrafili 
rozmawiać ze swoimi dziećmi/mówić do nich w sposób budujący, wzmacniający, 
otwarty, akceptujący.

w imieniu Fundacji Wspierania Rodziny „Bliżej”
Adelina Gołębiowska – wiceprezes zarządu
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Komunikacja w rodzinie: 
dobrze czy skutecznie?

Czy zgodzisz się z tym, że komunikacja w rodzinie jest ważna?
Czy łatwo rozmawia się z bliskimi? Z własnymi dziećmi?
Jak rozmawiać dobrze?

Na początek chciałabym skupić się na dwóch cechach komunikacji w rodzinie. 
Będą to: skuteczność i dobro. Z rozmysłem będę używać sformułowania „dobra 
komunikacja”. Słownik Języka Polskiego PWN tak definiuje słowo „dobro”: 

 

DOBRO...
1. to, co oceniane jest jako pożyteczne, wartościowe, zgodne z nakazami 
etyki
2. czyjaś dobroć
3. pomyślność, pożytek.

Właśnie o takiej komunikacji chcę mówić. O komunikacji, która jest wartościowa, 
czyni dobro i pomyślność zarówno wobec dziecka, jak i tego, kto ją stosuje.

Należy jednak pamiętać, że dobra komunikacja nie zawsze jest skuteczna, jeżeli 
jako skuteczność rozumiemy siłę perswazji wobec dziecka, jego zachowywanie się 
zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Oznacza to, że dobry komunikat nie zawsze 
sprawi, że dziecko zachowa się tak, jak tego chcemy. Wychodzę jednak z założenia, 
że w wychowaniu, które jest budowaniem więzi z dzieckiem, ważniejsze jest dobro 
Małego Człowieka aniżeli nasza własna satysfakcja z posiadania „grzecznego” 
czy ułożonego dziecka.

Nie oznacza to jednak, że dobra komunikacja musi być nieskuteczna. Przeciwnie, 
w większości przypadków przynosi efekty, ponieważ jest dostosowana do potrzeb 

I.
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dziecka, choć od nas – rodziców i opiekunów – wymaga często znacznie więcej 
niż powielania utartych schematów komunikacyjnych.

Postaram się wyjaśnić to na przykładzie. Jesteś z dzieckiem na placu zabaw. 
Burczy Ci w brzuchu, odczuwasz zmęczenie po pracy. Chcesz iść do domu – 
a Twoje dziecko nie. Chce się bawić jeszcze długi czas. W tej sytuacji można 
powiedzieć i zrobić wiele rzeczy.

Na przykład:
• rozkazać: „Natychmiast idziemy do domu!”.
• postraszyć nieadekwatną karą: „Jeśli zaraz nie wyjdziemy 

z placu zabaw, to nie dostaniesz obiadu/nigdy więcej tu nie 
wrócimy”.

• podejść do dziecka, chwycić je za rękę i bez słowa wyprowadzić z placu zabaw.

Być może któryś z powyższych komunikatów poskutkuje, ale z pewnością 
wywoła też w dziecku nieprzyjemne emocje, a jego posłuszeństwo będzie 
przede wszystkim wynikiem strachu. Być może dziecko, jako odbiorca takiego 
komunikatu, zareaguje bardzo silnie: rzuci się na ziemię, desperacko zacznie 
uciekać lub wrzeszczeć, a sytuacja zacznie eskalować.

Można też powiedzieć: „Wybierz jeszcze jedną zabawkę, z której chcesz skorzystać, 
i będziemy szli”, a potem: „Chcę już iść, bo jestem głodna/y i zmęczona/y”.

Być może dziecko i tak się zbuntuje, wcale nie będzie chciało wracać do domu, ale 
zostanie potraktowane z szacunkiem, w sposób, który w żaden sposób nie depcze 
jego godności. Dodatkowo z każdym takim komunikatem będzie się uczyło, że 
inni ludzie (np. rodzice) mają swoje potrzeby (głód, zmęczenie itd.). Być może 
usłyszawszy taki komunikat, po prostu pobawi się na jeszcze jednej zabawce i… 
pójdzie z nami spokojnie do domu.

Pamiętajmy też, że za komunikacją w rodzinie kryją się emocje, potrzeby 
i oczekiwania. To bardzo obszerne zagadnienie – często niepoukładane 
w naszym życiu, spychane latami gdzieś na bok Ważna dla dobra całej rodziny 
jest indywidualna praca rodzica w tych obszarach. Niestety nie mam możliwości 
przyjrzeć im się dogłębnie w tym miejscu (odsyłam do bibliografii oraz innej 
publikacji Fundacji Bliżej pt. Złość w rodzicielstwie). Dobra komunikacja 
pozwala wyrażać emocje, potrzeby i oczekiwania bez pretensji ani obarczania 
odpowiedzialnością drugiej strony za swoje własne stany emocjonalne, porażki 
czy niespełnione potrzeby.
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Trudne zachowania zamiast słów
Dzieci zachowują się czasem uroczo, a czasem są nie do opanowania, męczą 
nas, złoszczą, doprowadzają na skraj cierpliwości. Potrafią nagle rzucić jakimś 
przedmiotem, ugryźć nas, uciekać, nie reagować na nasze słowa.

Pamiętaj, że trudnymi zachowaniami dzieci coś komunikują. Dzieci nie zachowują 
się „niegrzecznie”, hałaśliwie, nieprzyjemnie, złośliwie, aby nam dopiec, zrobić 
nam na złość, manipulować nami. Dzieci nie rodzą się z wrodzoną umiejętnością 
manipulacji – uczą się jej dużo później, najczęściej od własnych rodziców. 
Trudne zachowania dzieci (płacz, krzyk, rzucanie się na ziemię, uciekanie itd.) 
to komunikaty.

Jeśli Twoje dziecko zachowuje się w taki sposób – zastanów się, co chce Ci przez 
to powiedzieć.

Co mogą oznaczać trudne zachowania dzieci? Skąd wiedzieć, co stoi za 
zachowaniem dziecka, jeśli nie potrafi ono wypowiedzieć się w „dorosły” sposób?

 ✔ Sprawdź, jaki jest poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka (sen, 
głód, zmęczenie itd.) i jeśli to możliwe, zadbaj o nie. Zamiast tłumaczyć 
dziecku, że „źle” się zachowuje, po prostu je nakarm. Jego głodny organizm 
i tak nie przyjmie w danej chwili twojego komunikatu.

 ✔ Zadaj dziecku proste pytania, takie, na które może odpowiedzieć „tak” 
lub „nie”, nazwij jego stany, np. „Czy jesteś zdenerwowany, bo klocki się 
rozsypały?”.

 ✔ Spróbuj zrobić to, co do tej pory działało. Może i tym razem zadziała. Jeśli 
wiesz, że Twojemu dziecku potrzeba przytulenia/spojrzenia w oczy/dotyku, gdy 

CO MOŻESZ ZROBIĆ, ABY ZROZUMIEĆ? 
OTO PODPOWIEDZI:

II.



7

wrzeszczy, prostu to zrób. Jeśli źle się czuje w tłocznych/hałaśliwych miejscach, 
to wyprowadź je tam, gdzie jest spokojniej.

 ✔ Uważnie obserwuj i analizuj zachowania swojego dziecka. Czy w ostatnim 
czasie zaszły jakieś zmiany w Waszym życiu rodzinnym? Może dziecko 
choruje? Może w przedszkolu stało się coś trudnego?

 ✔ Słuchaj dziecka. Słuchaj tego, co mówi, co pokazuje, o czym Ci opowiada, co 
jest dla niego ważne, co rysuje, jak się bawi.

 ✔ Spróbuj zobaczyć świat oczami dziecka – jego perspektywa pozwoli Ci je 
lepiej zrozumieć.

 ✔ Porozmawiaj otwarcie, ale nie w tej chwili, gdy emocje są najsilniejsze. 
Usiądźcie spokojnie wieczorem albo po śniadaniu, powiedz dziecku, 
że martwisz się jego zachowaniem, chciał(a)byś je lepiej zrozumieć (to 
rozwiązanie sprawdzi się przy starszych, bardziej świadomych siebie 
dzieciach).

 ✔ Porozmawiaj z innymi dorosłymi/opiekunami – podziel się swoimi 
wątpliwościami lub niepokojami z innymi opiekunami dziecka, 
doświadczonymi dorosłymi lub specjalistami w danej dziedzinie.

 ✔ Korzystaj z wiedzy psychologicznej dotyczącej rozwoju dziecka – być może 
to, co się Wam przydarza, jest typowe dla danego etapu rozwojowego dziecka.

 ✔ Spójrz na siebie i swój wpływ na zachowania dziecka – być może dziecko 
odbiera Twoje zestresowanie, niepokój? Być może się boi, gdy na nie krzyczysz, 
i zachowuje się przez to jeszcze nieznośniej? Być może brakuje mu Ciebie, bo 
ostatnio dużo pracujesz? Albo irytują Cię nieznośne rozmowy telefoniczne? 
Dziecko obserwuje Cię cały czas.
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Komunikacja werbalna może nasilać stres. Dlatego czasem (lub często) 
lepiej się przytulić zamiast rozmawiać. Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli 
dziecko znajduje się w stanie pobudzenia (czy emocjonalnego, czy 
każdego innego), to nie będzie w stanie przetwarzać skomplikowanych 
bodźców, jakimi są komunikaty werbalne od rodzica. Warto 
z nich zatem w danej chwili zrezygnować, aby nie frustrować się ich 
nieskutecznością. Gdy Twoje dziecko przeżywa silne i trudne emocje, 
możesz je po prostu przytulić, możesz kucnąć koło niego i w pobliżu 
poczekać, aż minie najtrudniejsze, możesz spróbować wziąć je na 
kolana. Co się u Was sprawdza?

Komunikacja z dzieckiem to nie tylko słowa. Tyle mówi się 
o komunikacji niewerbalnej w biznesie czy podczas negocjacji, ale 
zdaje się, że czasem zapominamy, jak ważna jest ona w kontakcie 
z dziećmi. Nie tylko ważna – może być również bardzo skuteczna 
i oczekiwana przez dziecko.

Komunikaty niewerbalne wobec dziecka, które je wspierają:

  przytulenie

 dotyk, np. pogłaskanie po plecach

  bycie obok

  słuchanie

  noszenie

  cierpliwe czekanie

  poświęcanie czasu i uwagi

 …..................................................... – tu wpisz swoje propozycje

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

KOMUNIKACJA A STRES

NIE TYLKO SŁOWA
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Zasady dobrej komunikacji
NAZYWAJ EMOCJE I POTRZEBY. To bardzo ważne. Dzięki Tobie dziecko 
uczy się nazywać to, co przeżywa. Pamiętaj, że nie ma dobrych i złych emocji. 
Wszystkie są nam potrzebne. Powiedz: „Widzę, że się zdenerwowałeś tym, że 
rozpadła się Twoja budowla z lego” albo: „Wydaje mi się, że jesteś smutny, gdy 
nie masz się z kim pobawić”1.

POSŁUGUJ SIĘ JĘZYKIEM OSOBISTYM. Mów o sobie i swoich emocjach 
oraz potrzebach. Korzystaj ze zwrotów, które zawierają w sobie „ja”. Powiedz: 
„Chcę, abyś posprzątał” zamiast „Masz to posprzątać”. Powiedz: „Czuję się 
zmęczona/y” zamiast „Dlaczego nie pozwalasz mi odpocząć?”2.

SŁUCHAJ. Tylko tyle i aż tyle. Pozwól dokończyć dziecku zdanie lub opowieść, 
wysłuchaj jego wersji wydarzeń, dowiedz się, jak ono coś widzi, nie przerywaj.

UNIKAJ „NIE”. Komunikat „nie” jest dla małego dziecka skomplikowany. 
Szczególnie w chwilach pobudzenia może ono słyszeć „biegaj” zamiast „nie biegaj”. 
Dodatkowo „nie” daje dziecku informację tylko o tym, czego ma nie robić – nadal nie 
wie, jakie zachowanie pochwalasz. Komunikat z „nie” możesz zastąpić wskazówką 
bez tego przedrostka, np. „Idź powoli”, „Mów ciszej” albo skorzystać ze słowa „stop”.

INFORMUJ Z WYPRZEDZENIEM. Dla dziecka to, co robi, jest ważne, tak 
samo jak dla Ciebie Twoja praca, rozmowy z koleżanką czy uporządkowanie sterty 
zaległych dokumentów. Nie wyrywaj go więc znienacka z zabawy, poinformuj 
dziecko z wyprzedzeniem o tym, co planujesz: „Pobujaj się jeszcze dziesięć razy 
i będziemy musieli iść”, „Kończ zabawę, zaraz podam obiad”.

NIE GENERALIZUJ. Takie słowa jak „nigdy”, „znów” czy „zawsze” wykreśl ze 
swojego słownika. Są najczęściej niesprawiedliwe. Nawet jeśli Twoje dziecko robi 
coś bardzo często, mogę się założyć, że choć raz zdarzyło się inaczej.

1  Jeśli interesuje Cię taki styl komunikacji, wpisz w wyszukiwarkę internetową „Komunikat FUO” 
lub zajrzyj do naszej drugiej broszury Złość w rodzicielstwie.

2  J.W.

✔
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✔

✔

✔

✔

III.
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DAWAJ WSKAZÓWKI ZAMIAST ROZKAZÓW. Zamiast zabraniać, spróbuj 
podpowiedzieć dziecku, co może robić, aby było to zgodne z Twoimi potrzebami 
lub oczekiwaniami. Powiedz np. „Idź się pobawić do drugiego pokoju”, „Wyjdź 
na dwór, jeśli chcesz biegać”.

NIE BAGATELIZUJ. Dziecięce tragedie tylko dla dorosłego są zabawne. Ten 
kamyk, który zgubiło Twoje dziecko, jest dla niego cenniejszy niż tysiące innych 
kamyków. Zrozum jego smutek, żal albo obawy. Nie wyśmiewaj, nie bagatelizuj, 
mówiąc: „To tylko kamyk jakich wiele”, „Nic się nie stało”, „Nie przesadzaj”.

KORZYSTAJ Z ALTERNATYWY „TAK/NIE”. Dzieci, szczególnie te mniejsze, 
dużo łatwiej odnajdą się w alternatywie zamiast szerokim wachlarzu możliwości, 
który je przerasta. Zamiast pytać, co chce na siebie założyć, spytaj: „Zakładasz 
tę bluzkę czy tę?”.

NIE PROŚ, JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ ODMOWY. Prośba zawsze zakłada, 
że można na nią odpowiedzieć „nie”. Jeśli więc chcesz, aby dziecko założyło buty 
i wyszło z domu, to nie mów: „Czy mógłbyś, proszę, założyć buty”, tylko „Załóż 
buty, chcę już wyjść”.

ZREZYGNUJ Z ETYKIET. Szczególnie tych przykrych – nikt nie chce być 
„grubasem”, „kłamczuchem”, „beksą”, „małą dzidzią” czy „ofermą” – ale także tych 
pozornie zabawnych lub uroczych: „O, jaka niezdara”, „Ale z ciebie kłamczuszek”.

NIE PORÓWNUJ. Nigdy. Nie porównuj swojego dziecka w jego obecności do 
innych dzieci, do jego rodzeństwa, niezależnie od tego, czy miałoby być „gorsze”, 
czy „lepsze”. Jeśli chcesz je porównać, porównaj je do niego samego, to motywuje! 
Np. „Jeszcze pół roku temu nie potrafiłeś, tak wysoko podskoczyć”.

NIE OBWINIAJ. To nie dziecko ponosi odpowiedzialność za Twoje niepowodzenia, 
emocje, niespełnione oczekiwania. Tak samo nie one jest winne, że autobus nie 
przyjechał albo zamknęli sklep, nawet jeżeli towarzyszy Ci w tych sytuacjach.

PORZUĆ PRETENSJE. „Jak mogłeś tak zrobić?”, „Dlaczego taka jesteś?”. To 
sformułowania, które wpędzają w poczucie winy i nie służą budowaniu więzi, 
a jedynie toksycznej relacji (także z dorosłymi).

STRESZCZAJ SIĘ. Im krócej, tym lepiej. Powiedz zawsze jedno zdanie mniej, 
niż masz na to ochotę. Albo najlepiej o pięć zdań mniej. Dzieci nie lubią 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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długich wywodów, elaboratów i wypracowań. Wyłączają się w połowie Twojego 
tłumaczenia. Często naprawdę dwa dobre zdania wystarczą. Nie potrzeba 
rozwadniać sensu Twojej wypowiedzi.

NIE TRAĆ CZASU NA PUSTE CHWALENIE. Chwal dziecko za to, co 
naprawdę się mu udało, za to, co Ci się podoba; mów konkretnie, za co chwalisz. 
Dzieci nie są tak naiwne, jak można przypuszczać. Szybko wychwycą pusty 
zachwyt. Zrezygnuj z odgrywanego „brawo!” przy każdej okazji.

NIE BÓJ SIĘ SZCZEROŚCI, NAZYWAJ RZECZY PO IMIENIU. Nie graj 
w ciuciubabkę. Zamiast „Pan doktor będzie smutny, jak do niego nie pójdziesz”, 
powiedz wprost: „Jestem twoim rodzicem, jestem za ciebie odpowiedzialny i musimy 
iść do lekarza”. Możesz użyć sformułowania: „Nie mogę ci tego kupić, bo nie mam 
już pieniędzy na rozrywki” i wcale nie będzie to podważało Twojego autorytetu jako 
rodzica. Możesz też korzystać z zabawy – fantazja może być ciekawym wsparciem 
w perswazji: „Idziemy do lekarza, sprawdzimy, czy faktycznie jest taki straszny, 
zobaczymy, czy ma wielkie skrzydła jak smok i długi, łuskowaty ogon!”.

NIE STRASZ, NIE SZANTAŻUJ, NIE UŻYWAJ PRZEMOCOWYCH 
SFORMUŁOWAŃ! Dziecko zasługuje na szacunek, nawet jeśli zachowuje się 
okropnie (cokolwiek przez to w danej chwili rozumiesz).

Absolutnie nie wypowiadaj takich zdań jak:
 ✗ „Jak się nie uspokoisz, to cię tu zostawię!”.
 ✗ „Jak będziesz się tak zachowywać, to cię ktoś zabierze/oddam cię do babci/

domu dziecka”.
 ✗ „Nie jesteś moją córką/synkiem”.
 ✗ „Nie podobasz mi się”.
 ✗ „Jak tego nie zrobisz, to dam ci w tyłek/w skórę/zamknę cię w pokoju”.
 ✗ „Już cię nie kocham/nie będę cię kochać”.
 ✗ „Nigdy więcej tu nie przyjdziemy/nie dostaniesz słodyczy”.

 SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!
> Thomas Gordon, „Wychowanie bez porażek”, Warszawa 2014
> Stuart Shanker, „Self-reg. Jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości”,  
   Warszawa 2016
> Joanna Faber. Julie King, „Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały”, Poznań 2017
> Małgorzata Musiał, „Dobra relacja – skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny”, Warszawa 2017
> Zofia Aleksandra Żuczkowska, „Dialog zamiast kar”, Podkowa Leśna 2015
> Jesper Juul, „Nie z miłości”, Podkowa Leśna 2011

✔
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