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ycie rodzicem to wspania³a, ale i zarazem odpowiedzialna rola, do której 

warto dobrze siê przygotowaæ. Wychowywanie dziecka w rodzinie, gdzie Bistnieje mi³oœæ, szacunek, w³aœciwa komunikacja sprzyja jego prawid³owemu 

rozwojowi i procentuje w doros³ym ¿yciu. Dlatego tak wa¿ne jest, aby rodzice rozwijali 

swoje umiejêtnoœci wychowawcze, tym bardziej, ¿e w wiêkszoœci jedyn¹ wiedzê jak¹ 

czerpi¹ na ten temat, s¹ wzorce wyniesione z domu rodzinnego, które czêsto nie nale¿¹ 

do w³aœciwych.

         Niniejszy poradnik ma na celu promowaæ prawid³owe metody wychowawcze, 

szczególnie w rodzinach zagro¿onych przemoc¹ domow¹, a tym samym przyczyniaæ siê 

do rozwoju umiejêtnoœci wychowawczych rodziców. Zwraca w du¿ej mierze uwagê na 

konsekwencje stosowania kar fizycznych wobec dziecka oraz podpowiada co stosowaæ 

w ich zamian i jak polepszyæ swoj¹ komunikacjê z dzieckiem. 

          W wielu jeszcze rodzinach do dziœ panuje przekonanie, ¿e wychowanie dzieci nie 

mo¿e obejœæ siê bez stosowania kar fizycznych. Nies³usznie twierdzi siê, ¿e jest to jedyna, 

skuteczna metoda dyscyplinowania. Tymczasem kara fizyczna, nie jest skutecznym         

i konstruktywnym œrodkiem wychowawczym. Pokazuje m.in. s³aboœæ rodzica i brak 

znajomoœci innych metod. Ponadto przekazuje dziecku sprzeczny komunikat, ¿e osoby, 

które kochaj¹, s¹ zarazem tymi, które zadaj¹ ból. Dziecko uczy siê od rodziców, ¿e ma 

prawo do bicia innych, ¿e jest to jedyna metoda rozwi¹zywania konfliktów i radzenia 

sobie z emocjami. Dziecko bite, wyzywane czuje siê z³e, bezwartoœciowe, bezsilne. 

Zaczyna odgrywaæ siê na rodzicach. Mo¿e to doprowadziæ do b³êdnego ko³a uporu, 

ci¹g³ego sprzeciwu coraz trudniejszego do zniesienia. Nasila siê to jeszcze w okresie 

dorastania m³odzie¿y. Gdy m³ody cz³owiek póŸniej wchodzi w doros³e ¿ycie                   

i zak³ada swoj¹ rodzinê zaczyna postêpowaæ wed³ug schematu wyniesionego              

z dzieciñstwa, co w dalszej perspektywie mo¿e doprowadziæ do pojawienia siê zjawiska 

przemocy w jego rodzinie. 

2



Najczêœciej spotykane skutki doœwiadczania kar fizycznych przez dzieci to:

- podwy¿szony poziom agresji (tak¿e autoagresja),

- niska samoocena,

- poczucie winy i wstydu,

- trudnoœci w odczuwaniu empatii,

- poczucie alienacji,

- podwy¿szony poziom lêku,                                                                                                      

- poczucie odrzucenia,

- napiêcie,

- problemy z utrzymaniem koncentracji,                                                                                        

- nadpobudliwoœæ,                                                                                                                                    

- zaburzenia snu,

- nocne moczenie,

- sk³onnoœæ do poni¿ania innych i przemocy,

- sk³onnoœæ do depresji i prób samobójczych,

- uszkodzenia cia³a: utraty przytomnoœci, krwawienia, z³amania koñczyn, 

uszkodzenia oczu, rany wymagaj¹ce na³o¿enia szwów, omdlenia, bóle, w skrajnych 

przypadkach – nawet œmieræ.

Dziecko pragnie zdobyæ i utrzymaæ uznanie rodziców, co motywuje je do coraz lepszego 

i m¹drzejszego zachowania. Bicie, krzyk sprawia, ¿e ta motywacja przestaje dzia³aæ. 

Stosowanie kar cielesnych jest aktem przemocy, o którym mówi m.in.                                   

artyku³ 207 Kodeksu Karnego:

§1. Kto znêca siê fizycznie lub psychicznie nad osob¹ najbli¿sz¹ lub nad inn¹ osob¹ 

pozostaj¹c¹ w sta³ym lub przemijaj¹cym stosunku zale¿noœci od sprawcy albo nad 

ma³oletnim lub osob¹ nieporadn¹ ze wzglêdu na jej stan psychiczny lub fizyczny, 

podlega karze pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5.
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§2. Je¿eli czyn okreœlony w §1 po³¹czony jest ze stosowaniem szczególnego 

okrucieñstwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoœci od roku do lat 10.                                                                                           

§3. Je¿eli nastêpstwem czynu okreœlonego w §1 lub §2 jest targniêcie siê 

pokrzywdzonego na w³asne ¿ycie, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoœci od 

lat 2 do 12. 

W komunikacji miêdzy rodzicami i dzieæmi nie uniknie siê sytuacji konfliktowych, 

prze¿ywania buntu, z³oœci i gniewu. Istotne jest jednak to, jak siê z nimi radzi. Nie jest to 

³atwe, tym bardziej gdy rodzice sami byli w dzieciñstwie bici i nie nauczyli siê 

konstruktywnego radzenia z konfliktami i emocjami. Ale nie jest to równie¿ niemo¿liwe. 

Dlatego wyrazy ogromnego szacunku powinni przyj¹æ ci rodzice, którzy mimo braku 

prawid³owych wzorców wyniesionych z domu rodzinnego, staraj¹ siê jak najlepiej 

wywi¹zywaæ z najwa¿niejszej roli jak¹ maj¹ do odegrania w ¿yciu – roli rodzica.

CO ROBIÆ ZATEM, ABY UNIKAÆ STOSOWANIA KAR FIZYCZNYCH I POPRAWIÆ SWOJ¥ 

KOMUNIKACJÊ Z DZIECKIEM?

Ustal z dzieckiem jasne regu³y oraz konsekwencje nieprzestrzegania tych regu³.

Daj¹ one dziecku poczucie bezpieczeñstwa i stabilnoœci. Regu³y powinny byæ 

sformu³owane w formie pozytywnych zachowañ np.: buty œci¹gamy w przedpokoju. 

Konsekwencje mog¹ dotyczyæ odebrania przywilejów np.: uderzy³eœ brata, wiêc dzisiaj 

nie bêdziesz móg³ zagraæ w grê komputerow¹ lub byæ logicznym skutkiem niew³aœciwego 

zachowania np.: naba³agani³eœ w pokoju, wiêc teraz zostaniesz w domu i posprz¹tasz.    

W przypadku, gdy dziecko umie czytaæ, mo¿na je spisaæ na kartce i powiesiæ                    

w ogólnodostêpnym miejscu w domu. Regu³y powinny obowi¹zywaæ równie¿ doros³ych 

cz³onków rodziny. Ponadto rodzice w dzia³aniach powinni byæ zgodni. Wyznaczanie regu³ 

mo¿na ustaliæ podczas zebrania wszystkich cz³onków rodziny.
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B¹dŸ konsekwentny i stanowczy, daj dziecku odczuæ skutki jego 

niew³aœciwego zachowania.

Po³ama³eœ ze z³oœci kredki. Przykro mi, ale nie kupiê Ci nowych. Nie chcesz zjeœæ obiadu, 

ale nastêpny posi³ek bêdzie dopiero wieczorem.

Dziecko uczy siê w ten sposób odpowiedzialnoœci za swoje zachowanie. Nie nale¿y 

wdawaæ siê w k³ótnie i dyskusje nad s³usznoœci¹ obowi¹zuj¹cych regu³. Konsekwencjê 

nale¿y powtórzyæ tylko raz i unikaæ dawania dziecku drugiej szansy, poniewa¿ powinno 

ono zrozumieæ, ¿e ka¿de jego niew³aœciwe zachowanie wywo³uje przykry dla niego 

skutek.

Chwal za dobre zachowanie.

Nie ma jak dobra pochwa³a, która potrafi czyniæ cuda. Podobnie jak doroœli, dzieci 

równie¿ lubi¹ byæ chwalone. Bêd¹ stara³y siê uzyskaæ aprobatê rodziców i zmieni¹ 

swoje zachowanie na lepsze. Mo¿na pos³u¿yæ siê tu ,,list¹ plusików”, na której 

umieszczane by by³y plusy, które dziecko otrzymywa³oby za dobre – po¿¹dane 

zachowanie. Z czasem, po uzbieraniu ustalonej liczby, plusiki mog¹ zamieniæ siê na 

drobne nagrody rzeczowe lub s³owne.

Stosuj komunikaty ,,Ja”, dziêki którym poinformujesz dziecko o swoich 

uczuciach i unikniesz oceniania charakteru dziecka.

Komunikat ,,Ja” zawiera trzy elementy: 1) opis nieakceptowanego zachowania,            

2) uczucie, jakie doznaje rodzic, 3) uchwytny, konkretny skutek zachowania dziecka, 

który jest przyczyn¹ tego uczucia np.: (JA) Jestem z³a, kiedy mówisz w ten sposób do 

siostry, nie podoba mi siê to! Proszê, abyœ j¹ przeprosi³a. Z³oœci mnie, jak przeklinasz. Nie 

chcê, abyœ tak mówi³. Dzieci, które rozumiej¹, co czujemy, szybciej ucz¹ siê po¿¹danych 

zachowañ, a tak¿e empatii.
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Zwracaj uwagê na to, czy dziecko zrozumia³o Twój komunikat.

Rozmawiaj¹c z dzieckiem zwróæ uwagê na to, czy us³ysza³o ono i zrozumia³o Twój 

komunikat. W tym celu mo¿esz pochyliæ siê nad dzieckiem,

Lepiej powiedzieæ mu, jak powinno siê zachowywaæ, ni¿ czego                  

nie nale¿y robiæ.

Postêpuj grzecznie, ale stanowczo.

Nie podoba mi siê, jak bawisz siê jedzeniem. Jeœli nie chcesz jeœæ, podziêkuj  i odejdŸ 

od sto³u.                                                                                                                      

Nie zgadzam siê, abyœ mnie bi³. Powiedz mi s³owami, co ciê zdenerwowa³o i co 

chcesz zmieniæ.

Nigdy nie mów dziecku ¿e jest g³upie itp., nie oceniaj jego charakteru, a jedynie 

zachowanie. S³owa potrafi¹ bardzo raniæ i przyczyniæ siê do tego, ¿e dziecko zaczyna 

myœleæ o sobie i postêpowaæ wg przypisanej mu etykiety.

Przytrzymaj dziecko.

S¹ sytuacje, kiedy trzeba u¿yæ si³y – gdy dziecko bije, wybiega na ulicê, wk³ada palce 

do kontaktu. Trzeba wtedy mocno je przytrzymaæ i stanowczo powiedzieæ:               

,,nie zgadzam siê!”

Zastosuj „czas na uspokojenie”.

Czêsto pomaga krótkie odizolowanie dziecka – odes³anie na parê minut do 

pokoju/k¹cika, lub nakazanie, aby dziecko usiad³o na specjalnym „fotelu do namys³u”.

 po³o¿yæ rêkê na ramieniu, 

¿eby skupiæ na sobie jego uwagê i utrzymuj¹c kontakt wzrokowy wypowiedzieæ 

komunikat. 
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 W tym czasie mo¿e siê ono uspokoiæ, a rodzic ma okazjê, by och³on¹æ. Iloœæ czasu 

spêdzonego w odizolowaniu mo¿e wspó³graæ z wiekiem dziecka. Np. piêciolatek mo¿e 

przebywaæ w odizolowaniu 5 minut, szeœciolatek 6 minut. Wa¿ne jest, aby dziecko przed 

odes³aniem go w wyznaczone miejsce otrzyma³o komunikat, ¿e je¿eli nie zmieni 

swojego zachowania, zostanie odes³ane np. na gor¹ce krzes³o. Kiedy minie ,,czas na 

uspokojenie siê”, dziecku nale¿y przypomnieæ, dlaczego przebywa³o w odizolowaniu, 

poprosiæ o przeprosiny i oczekiwaæ s³ów dziecka o postanowieniu poprawy. Kiedy 

dziecko ucieka z wyznaczonego miejsca, nale¿y je konsekwentnie odnosiæ, bez 

zbêdnych s³ów i krzyków. Mo¿na tak¿e skorzystaæ z metody ,,krok w ty³”. Kiedy rodzic 

czuje siê, ¿e emocje zaczynaj¹ panowaæ nad nim, mo¿e zrobiæ krok w ty³, dos³ownie, lub 

w przenoœni. Mo¿e policzyæ do dziesiêciu, zacz¹æ g³êboko oddychaæ,

na której mu 

zale¿y albo porozmawiaæ z samym sob¹.

Ustal kolejnoœæ.

Teraz zjesz obiad, póŸniej obejrzysz film.                                                                

Kiedy odrobisz lekcje, pobawimy siê w chowanego.

Czasem chodzi tylko oto, aby dziecko wiedzia³o, kiedy bêdzie mog³o zrobiæ to, na co 

ma ochotê.

Zastosuj metodê ograniczonego wyboru.

Metoda ograniczonego wyboru u³atwia rodzicowi egzekwowanie od dziecka 

oczekiwanych zachowañ. Unika siê w ten sposób wielu konfliktów, gdy¿ dziecko, które 

„samo wybra³o”, ma wiêksz¹ motywacjê do trwania przy swym wyborze. Jest to te¿ 

nauka podejmowania decyzji, która sprawia, ¿e czuje siê ono m¹dre, wa¿ne, 

samodzielne i odpowiedzialne. Np.: podczas robienia zakupów w sklepie, matka mo¿e 

zwróciæ siê do biegaj¹cego syna w nastêpuj¹cy sposób: 

 wypiæ szklankê 

wody, pomyœleæ o sytuacji, w której czu³ siê bardzo dobrze, lub o osobie, 
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,,Adasiu, tu siê nie biega. Masz do wyboru: mo¿esz iœæ lub usi¹dziesz na wózku. 

Wybieraj”. Kiedy dziecko nadal biega, matka wsadza go do wózka. W przypadku, 

gdyby dziecko zachowywa³o siê tak, ¿e matka zmuszona by³aby opuœciæ sklep, nale¿y 

kolejnym razem daæ odczuæ dziecku konsekwencje z³ego zachowania i podczas 

kolejnej wizyty w sklepie nie zabraæ dziecka informuj¹c go, ¿e jest to skutek jego 

wczeœniejszego zachowania: ,,Biega³eœ wczoraj w sklepie, wiêc dzisiaj ze mn¹ do niego 

nie pójdziesz”.

Odwracaj uwagê.

Czêsto skutecznym sposobem, by zapobiec awanturze, jest odwrócenie uwagi 

dziecka. Jest to skuteczne, zw³aszcza w postêpowaniu z ma³ymi dzieæmi.

O patrz, jaki ³adny ptaszek, to sikorka, jak myœlisz, dok¹d leci? ChodŸ, pomo¿esz mi 

pouk³adaæ ksi¹¿ki kucharskie, przy okazji wybierzemy jakiœ przepis na obiad.

Przewiduj trudne sytuacje.

Ustal proste regu³y, których przestrzegania bêdziesz wymagaæ w okreœlonych 

sytuacjach:

Idziemy do lekarza. Pamiêtaj, ¿e w poczekalni trzeba mówiæ ciszej, by nie 

przeszkadzaæ innym.

Dzisiaj przychodz¹ do nas goœcie. Po kolacji proszê, abyœ siê grzecznie po¿egna³       

i bez napominania poszed³ spaæ. Mo¿esz pos³uchaæ bajki na dobranoc, a jutro 

poczytam ci o kwadrans d³u¿ej.

Dziecko szybko siê nudzi. Przewiduj¹c wizytê w urzêdzie lub d³ug¹ podró¿ zaplanuj, jak 

urozmaiciæ mu ten czas: Zwykle w poczekalni d³ugo siê czeka. W co siê po cichu 

pobawimy? A mo¿e zabraæ ci ksi¹¿kê do poczytania?
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Ustal czas, na wspólne spotkania z cz³onkami rodziny.

Wspólnie spêdzony czas z rodzin¹ zacieœnia relacje, poprawia komunikacjê i jest 

okazj¹ do wspólnego prze¿ywania pozytywnych emocji. Mo¿na w tym celu 

wykorzystaæ wspólne zabawy ruchowe lub planszowe, czytanie ksi¹¿ek, 

papieroplastykê itp. Pamiêtaj, ¿e czas poœwiêcony dziecku zawsze zaprocentuje             

i przyczyni siê do szczêœcia waszej rodziny. W zabieganym œwiecie nie jest to jednak 

³atwe, gdy rodzic musi borykaæ siê z wieloma problemami i notorycznym brakiem czasu.

Du¿o rozmawiaj z dzieckiem, staraj siê patrzeæ jego oczami.

W ten sposób lepiej zrozumiesz swoje dziecko i ³atwiej Ci bêdzie poszukaæ 

konstruktywnego rozwi¹zania problemu i zapanowania nad emocjami. Mo¿esz 

zastosowaæ metodê aktywnego s³uchania, która polega na odzwierciedlaniu lub 

obrazowaniu us³yszanej wczeœniej wypowiedzi dziecka. Odbiorca zwraca rozmówcy 

us³yszan¹ treœæ. Np.: Dziecko: Jestem za g³upi, ¿eby poj¹æ matematykê. Nigdy tego nie 

zrozumiem. Rodzic: S¹dzisz, ¿e nie jesteœ doœæ m¹dry i nie mo¿esz poj¹æ. Dziecko: Tak. 

W ten sposób akceptuje siê uczucia dziecka i lepiej siê go rozumie. Ponadto pomaga siê 

dziecku wyraziæ i okreœliæ jego emocje.

Nie pozostawiaj pytañ bez odpowiedzi, nie bagatelizuj trosk i problemów.

 Zamiast odpowiedzieæ na p³acz dziecka z powodu zepsutej zabawki s³owami:         

,,nie p³acz, to tylko zabawka” okreœl uczucia dziecka: ,,och, to smutne, bardzo lubi³eœ tê 

zabawkê”.
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Nie dawaj dziecku obietnic bez pokrycia.

Dziecko czuje siê bardzo zawiedzione, gdy rodziæ nie spe³nia swojej obietnicy, ponadto 

uczy siê, ¿e mo¿na jej nie respektowaæ. Uczy siê tak¿e k³amaæ.

Okazuj dziecku du¿o mi³oœci i uczucia.

Ma³e dzieci uwielbiaj¹ byæ przytulane. Dziêki temu wzrasta u nich poczucie 

bezpieczeñstwa i akceptacji. Ponadto ucz¹ siê wyra¿ania pozytywnych emocji.

Miej do dziecka du¿o wyrozumia³oœci.

Dziecko nie zawsze zachowuje siê tak, by zrobiæ rodzicom na z³oœæ. Jego zachowania    

w du¿ej mierze uzale¿nione s¹ od jego wieku.

Miej czas dla siebie i pamiêtaj, ¿e nie ma idealnych rodziców. 

Warto o tym pamiêtaæ, szczególnie, gdy w mediach kreowany jest obraz idealnych 

rodziców, którzy potrafi¹ realizowaæ dynamiczn¹ karierê zawodow¹                             

z wychowywaniem dzieci i prowadzeniem domu bez grama stresu.

 

 

Te wizerunki wzbudzaj¹ w rodzicach nierealistyczne oczekiwania wobec samych siebie, 

ale tak¿e mog¹ sk³aniaæ do stawiania niemo¿liwych do spe³nienia wymagañ 

partnerom ¿yciowym i dzieciom. Prowadzi to nieuchronnie do konfliktów, a tym samym 

do zwiêkszenia iloœci pope³nianych b³êdów wychowawczych. ZnajdŸ sposoby, ¿eby siê 

zrelaksowaæ. Poæwicz, pos³uchaj ³agodnej muzyki, wypij fili¿ankê herbaty albo                             

zrób cokolwiek innego, co pozwala Ci siê odprê¿yæ.
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Dbaj o relacje ma³¿eñskie.

Szczêœliwi ma³¿onkowie, to szczêœliwe dzieci.

Zagadnienie dotycz¹ce wychowywania dzieci to szeroki temat z wieloma aspektami. 

Nie sposób tu wymieniæ wszystkich wskazówek i metod. Wiele informacji mo¿na znaleŸæ 

w publikacjach ksi¹¿kowych lub na stronach internetowych. Choæby tych, które podane 

s¹ w Ÿród³ach niniejszego poradnika. Warto skorzystaæ z tej wiedzy, by nie czuæ siê 

bezradnym, i nie doœwiadczaæ konsekwencji pope³nionych b³êdów wychowawczych. 

Ponadto nale¿y pamiêtaæ, ¿e podstaw¹ procesu wychowywania dzieci powinna 

stanowiæ mi³oœæ, która zawsze wróci do tego, który j¹ ofiarowuje.

�ród³a:

“Wychowanie bez pora¿ek w praktyce”, Thomas Gordon, 

Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1994;

fdn.pl

kochamniebije.pl

www.dobryrodzic.pl
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W PRZYPADKU WYSTÊPOWANIA PRZEMOCY POMOC MO¯ESZ UZYSKAÆ:

KOMISARIAT POLICJI W TYCZYNIE

ul. Koœciuszki 4, 36-020 Tyczyn, tel. (17) 23 02 997

MIEJSKO - GMINNY OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ W TYCZYNIE 
ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, tel. (17) 22 19 246, e-mail: 

tyczyn@ops.net.pl

GMINNA KOMISJA ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, tel. (17) 22 19 310, 22 19 211 w. 26

PUNKT KONSULTACYJNY POMOCY RODZINIE  
ul. Rynek 10, 36-020 Tyczyn (w budynku przychodni w Tyczynie)

tel. (17) 22 91 739

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RZESZOWIE 
ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, tel. (17) 85 94 823 

e- mail: pcpr@powiat.rzeszow.pl, www.pcpr.rzeszow.pl

OŒRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W GÓRNIE  
ul. Rzeszowska 5 - pawilon 7, 36-051 Górno

tel. (17) 77 28 835 tel. kom. interwencyjny: 885 696 640
 e-mail: oik.gorno@poczta.fm, www.oikgorno.republika.pl

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 
„NIEBIESKA LINIA”, tel. 801 120 002 

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info, www.niebieskalinia.info

POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA 
DS. PRZECIWDZIA£ANIA PRZEMOCY W RODZINIE

tel. 800 120 226

DZIECIÊCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

tel. 800 12 12 12
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