
Kłótnie i bójki 
między rodzeństwem

Jak reagować, by powtarzały się 
coraz rzadziej?



Kłótnie, sprzeczki

realne powody – ingerencja we własność, 
w prywatność, różnica zdań itp.

negatywne uczucia, niechęć –

- nierozwiązane wcześniejsze konflikty
- etykiety, role: słabszy, silniejszy; młodszy, starszy; 
wzorowy, niegrzeczny; bystrzak, gapa; ofiara, 
agresor itp.

często: usuwanie skutków zamiast przyczyn



Kłótnie, sprzeczki

Zadanie rodzica: wdrożyć dzieci do samodzielnego 
rozwiązywania ich problemów

Rozwiązywanie problemów za dzieci zwiększa 
zależność dzieci od dorosłych, negatywnie wpływa 
na dziecięce poczucie sprawczości i kompetencji 
(samoocenę) i powoduje coraz częstsze 
angażowanie dorosłych do rozwiązywania swoich 
kolejnych problemów.

Zasada: nie ingerujemy, jeśli to nie jest konieczne*



Kłótnie, sprzeczki

Jeśli jest to zwykła sprzeczka – zignoruj ją; dzieci właśnie 
zdobywają doświadczenie w dziedzinie rozstrzygania 
sporów

Jeśli konflikt się zaostrza – interweniuj:
1. Nazwij sytuację.
2. Wysłuchaj obie strony.
3. Powtórz swoimi słowami, co zrozumiałeś (nazywając 

potrzeby dziecka, a nie to, co źle zrobiło).
4. Podsumuj trudność.
5. Wyraź nadzieję na samodzielne rozwiązanie trudności 

przez dzieci.
6. Oddal się.



Kłótnie, sprzeczki
Stasiu: Ałaaaa, mamooo ona mnie ugryzła!
Ania: Bo on mi zabiera klocki!
Stasiu: To ona mi zabiera!
Ania: A on mnie bije!
Stasiu: Wcale nie! Ty wstrętna oszustko!...

Co mówi mama/tata:
1. Słyszę, że jest tu jakiś problem.
2. Chcę, żeby każde z was po kolei opowiedziało mi spokojnie, co się stało. 
Najpierw Stasiu, za chwilę Ania.
3. A więc ty (Stasiu) zaplanowałeś, że zbudujesz skocznię i potrzebujesz dużo 
klocków. Chciałbyś, żeby Ania pytała cię, czy może je wziąć. A ty Aniu, też 
chcesz budować z tych klocków i chcesz, żeby brat się z tobą podzielił (tak?).
4. To niełatwa sprawa, macie jeden zestaw klocków i oboje chcecie się nim 
bawić w tym samym czasie.
5. Wiem, że dacie radę wspólnie znaleźć takie rozwiązanie, które będzie 
sprawiedliwe dla obu stron. Jestem ciekawa/y, co uda się wam ustalić.
6. Idę teraz dokończyć kolację/obejrzeć wiadomości...



Nie działa!!!

Jeśli sprzeczka zaczyna się na nowo:

- przejmujemy „władzę” – ustalamy, co każde 
z dzieci ma zrobić (nie będą zadowolone)

- zapowiadamy wieczorną rozmowę na temat 
ustalenia konkretnej zasady obowiązującej 
w tej konkretnej sytuacji

- realizujemy zapowiedź – ustalamy zasadę



Przejawy agresji

→ gryzienie, szczypanie, popychanie, wyrywanie 
przedmiotów, bicie, kopanie, duszenie

→ przezywanie, wyśmiewanie, ośmieszanie 

→ prowokowanie (jawne, ukryte), robienie na 
złość



Przejawy agresji

Dlaczego dzieci się krzywdzą?

- bronią swojej własności, terytorium, prywatności

- chcą poczuć się ważne, zauważone

- są w złym humorze i muszą rozładować swoje emocje

- nudzą się

- chcą obejrzeć „przedstawienie” w wykonaniu 
rodziców

- chcą zademonstrować swoją przewagę rodzeństwu 
(„mama i tak zawsze jest po mojej stronie”)

- chcą sprawić przykrość rodzeństwu



Przejawy agresji

Jak zwykle reagujemy?

Zwracamy uwagę „agresorowi”, krzyczymy na niego, 
wyprowadzamy, tłumaczymy, nakazujemy, zakazujemy…

Co warto zmienić?

Poświęcić uwagę „poszkodowanemu” – rzeczowo 
i konkretnie, bez nadmiernej czułości*

Pokaż…Trzeba przemyć, pomasować… Pewnie ci przykro...

Nie napadać na atakującego, tylko przypomnieć zasadę 
panującą w domu.

Przypominam, że w naszym domu nie ma zgody na bicie 
(przezywanie itp.).



Przejawy agresji

Pytanie do dyskusji

Czy i jak ukarać dziecko, 
które dopuściło się agresji?

Kary wzmagają wrogość i poczucie krzywdy, 
konsekwencje - uczą



Przejawy agresji

Do „agresora”

✓Nie podoba mi się twoje zachowanie, 
w naszym domu ... (nie wolno bić, przezywać 
itd.) Wiem, że potrafisz zachować się inaczej 
i … (poprosić o zabawkę, )

Do „poszkodowanego”

✓Nie zawsze jestem w pobliżu, chciał(a)bym, 
żebyś w takiej sytuacji umiał poradzić sobie 
sam. Co mógłbyś powiedzieć bratu/siostrze 
następnym razem?...



Bójka

1. Przerwać działanie dzieci (fizyczna 
interwencja)

2. Opisać sytuację („Antek okłada pięściami 
Kubę, Kuba gryzie Antka w rękę; Zosia ciągnie 
Anię za włosy, Ania kopie Zosię po nogach”)

3. Rozdzielić dzieci („nie możecie teraz 
przebywać razem, potrzebujecie czasu, żeby 
ochłonąć”)

4. Poinformuj o terminie rozmowy rodzinnej 
(„po kolacji wspólnie omówimy tę sprawę”)



Rozmowa po bójce

1. Wyjaśnić powód rozmowy (niebezpieczna sytuacja) 
i zasady jej przeprowadzenia (każde dziecko wypowie 
swoje zdanie i nikt mu nie będzie przerywać).

2. Wysłuchać każde z dzieci, notując, co mówią, następnie 
odczytać notatki.

3. Dać dzieciom czas na uzupełnienie, obronę swojego 
stanowiska.

4. Burza mózgów – każdy członek rodziny podaje pomysły na 
rozwiązanie problemu (pierwszeństwo mają dzieci) –
notujemy je.

5. Wspólnie wybrać rozwiązanie, które wszyscy są w stanie 
zaakceptować.

6. Zapowiedzieć kolejną rodzinną rozmowę oceniającą 
wprowadzone rozwiązanie.



Ocena zajęć
Na skali od 1 do 5 proszę ocenić:

A. Stopień nowości informacji
(1 – „nic nowego”; 5 – „większość informacji była dla mnie nowa”)
B. Przydatność informacji
(1 – „zupełnie nieprzydatne”; 5 – „bardzo chcę wypróbować”)
C. Jasność przekazu 
(1 – „zupełnie niezrozumiałe”; 5 – „wszystko jasne i zrozumiałe”)
D. Możliwość zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości
(1 – „nie było takiej możliwości”; 5 – „uzyskałam/-em odpowiedź, 
która mnie satysfakcjonuje)
E. Atmosfera podczas zajęć
(1 – „sztywno/niesympatycznie”, 5 – „sympatycznie, przyjaźnie”)
F. Inne uwagi ………………………………………………………………………………


