
Moje dziecko mnie nie słucha!

O skutecznym wyznaczaniu granic
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Sytuacja

Ścisz telewizor. (-)

Ścisz telewizor! (Mhmm…)

Słyszysz, co do ciebie mówię? Ścisz telewizor! (Zaraz)

Ile razy mam ci powtarzać? (ile chcesz…)

Jak nie ściszysz, zaraz ci go wyłączę! (No jeszcze chwilę, 
już się kończy)

Ścisz w tej chwili! (prowokacyjne ignorowanie)

Co ty sobie myślisz?! Nie mam czasu użerać się z tobą! 
Rodzic rusza w kierunku pilota – dziecko chowa go, 
ucieka, rodzic próbuje je złapać …
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Problem i diagnoza

Problem: dziecko robi, co chce, ignoruje polecenia, łamie 
zasady, odmawia współpracy

Zastosowane działania: przypominanie, powtarzanie, 
tłumaczenie, wyjaśnianie, napominanie, prośby, groźby, 
szantaż, wyrzuty, krzyki, przekupstwo, nagrody, targowanie 
się, negocjacje, kompromis, odbieranie przywilejów, klapsy

Skutki: BRAK

Diagnoza: trudności z wytyczaniem granic

Zadanie: skuteczne wyznaczanie granic
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Definicja

Wytyczanie granic jest procesem, w którym 
rodzice uczą dzieci obowiązujących zasad 

i związanych z nimi zachowań
→ by zapewnić im efektywne funkcjonowanie 

w rodzinie, szkole, pracy, społeczeństwie

* * * uczą zasad i przestrzegania zasad * * *
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Sprzeczne komunikaty

(1) Ścisz telewizor. (-)

(2) Ścisz telewizor! (mhmm)

(3) Słyszysz co do ciebie mówię? Ścisz telewizor! (zaraz)

(4) Ile razy mam ci powtarzać? (ile chcesz…)

(5) Jak nie ściszysz, zaraz ci go wyłączę! (jeszcze chwilę, już 
się kończy)

(6) Ścisz w tej chwili! (prowokacyjne ignorowanie)

(7) Co ty sobie myślisz?! Nie mam czasu użerać się z tobą! 
(8) Rodzic rusza w kierunku pilota – dziecko chowa go, 
ucieka, 

(9) rodzic próbuje je złapać …
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Sprzeczne komunikaty

SŁOWA NIE ODPOWIADAJĄ DZIAŁANIOM
słowa mówią: „zrób to” 
czyny mówią: „w zasadzie to wcale nie musisz, 
przynajmniej nie w tej chwili; nie zamierzam nic z tym 
robić” 
→uczymy dziecko, że dana zasada istnieje w teorii 

(dzieci pięknie recytują, jak należy się zachowywać), 
ale nie jest obowiązująca

→„ruchome granice”
→ efekt odwrotny do zamierzonego: nieświadomie 
prowokujemy dzieci do testowania tych granic, do oporu, 
a w konsekwencji do utrwalania niepożądanych zachowań
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Paradoks

Masz 3 lata, robisz to, na co masz ochotę, jesz, kiedy chcesz, idziesz spać, 
kiedy chcesz, bawisz się kiedy i jak długo chcesz; decydujesz, co mają robić 
rodzice i oni cię słuchają, a kiedy proszą cię o coś, na co nie masz ochoty, 

odmawiasz albo zaczynasz płakać/marudzić/krzyczeć/tupać i oni się 
poddają…  Jak się czujesz? 

Potężny?...      Panujący?...      Bezpieczny?... 

Świadomość dzieci, że mają więcej władzy i kontroli nad sytuacją niż ich 
rodzice, jest źródłem silnego wewnętrznego niepokoju. 

Rodzic – dorosły, silny, wszystko wie, ochroni, podejmie dobre decyzje, 
poprowadzi we właściwym kierunku → tego sygnału szukają dzieci, kiedy 
gwałtownie kwestionują autorytet rodzica i zasady przez niego ustalone.

TESTOWANIE = SZUKANIE ODPOWIEDZI, ZDOBYWANIE WIEDZY
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Po co dzieciom granice?

Dzieci chcą i potrzebują rozumieć reguły rządzące światem, w którym 
żyją. 
Chcą i muszą wiedzieć:
- czego się od nich oczekuje (jakie zachowanie jest w porządku, 

a jakie nie)
- jak daleko mogą się posunąć 
- co się stanie, kiedy posuną się za daleko
Potrzebują:
- swobody testowania i odkrywania świata
- ram ukierunkowujących ich działania i poznawanie świata
Co dają granice:
- poczucie bezpieczeństwa (podstawowa potrzeba)
- uporządkowaną wizję świata
- pozytywne, efektywne relacje z innymi ludźmi
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Dziecko jak pomidor

➢ do prawidłowego wzrostu i rozwoju 
potrzebuje: słońca i tyczki

▪ słońce = miłość (rozumna, nie ślepa)

▪ tyczka = granice
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Granice zbyt restrykcyjne 
(nadmierna kontrola)

→ zbyt wąskie, by zapewnić dziecku swobodę 
niezbędną dla prawidłowego rozwoju, 
zdrowego testowania i odkrywania otoczenia, 

→ prowadzi do buntu lub nadmiernej uległości

* wydaje się być skuteczne…
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Granice zbyt szerokie 
(niedostateczna kontrola) 

➢ dają dziecku całkowitą swobodę działania 
i decydowania→ próby egzekwowania zasad są 
ignorowane przez dzieci 

➢ dzieci nie ponoszą konsekwencji swoich 
niewłaściwych wyborów i zachowań→ nie uczą się 
odpowiedzialności 

➢ uczą braku poszanowania dla zasad i autorytetów 
i prowadzą do nadmiernego testowania
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„Zasady są dla innych…”

→ dzieci nie nauczone w domu przestrzegania 
zasad są narażone na częste i powtarzające się 
przykre doświadczenia poza domem – stają się 
obiektem konfliktów, złości, potępienia, 
negatywnych reakcji ze strony innych, grozi im 
niedostosowanie społeczne, odrzucenie

→ zagrożenie niedostosowaniem społecznym 
(SPE)
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Granice niestabilne 
(zmienna kontrola)

▪ dziecko nie wie, czy dane zachowanie w tym 
momencie jest dozwolone czy nie

▪ prosty sposób by się przekonać: robić to, na co ma się 
ochotę i zobaczyć, jaki będzie efekt

▪ granice zmienne = potrzeba więcej testów, aby się 
przekonać, co będzie tolerowane (im więcej testów, 
tym więcej sprzecznych danych -> jeszcze więcej 
testów)

▪ prowokują dzieci do nadmiernego testowania i buntu
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Granice zrównoważone 
(zrównoważona kontrola)

równowaga między swobodą, odpowiedzialnością
a kontrolą 

„im bardziej mogę na tobie polegać, 
tym na więcej ci pozwalam”

• dziecko otrzymuje swobodę i przywileje, których 
pragnie, jednak w ramach jasno określonych granic 

• wie, czego się od niego oczekuje i co się stanie, jeśli nie 
wywiąże się w pełni ze swoich obowiązków,

• zdobywa wiedzę i nowe umiejętności, uczy się 
odpowiedzialności i ma zmniejszoną potrzebę 
testowania 
→ optymalne warunki dla wzrostu i rozwoju
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Różnice indywidualne

Wszystkie dzieci sprawdzają granice, by poznać 
nasze zasady i oczekiwania. 

Dzieci o łagodnym usposobieniu, bardziej uległe 
szybciej skłaniają się ku współpracy;
dzieci o silnej osobowości prowadzą swoje testy 
w sposób bardziej agresywny i muszą 
wielokrotnie doświadczyć naszych granic, zanim 
upewnią się, że są one niezmienne. 
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Przebieg interakcji

1. „ścisz telewizor” – dziecko testuje granicę

2. „ścisz tv, bo będę musiał(a) go wyłączyć” – dostarcza mu 
wszystkich potrzebnych informacji i może ono dokonać 
wyboru – wie, czego rodzic oczekuje, wie też, co się stanie, 
gdy nie będzie współpracować. Ale testuje dalej. 

3. wyłączenie tv, czyli poparcie słów czynem

4. nie reagowanie na: narzekanie, głośne protesty dziecka

5. podtrzymanie decyzji (nie dać się wciągnąć w dyskusję)

Po kilku (nastu…) powtórzeniach zasada staje się 
jasna i niezmienna. 
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Dlaczego to jest takie trudne???

Trudność nr 1

- by zmiana mogła zajść – rozpoznanie, które z naszych 
działań są nieskuteczne → uniknięcie starych błędów

Trudność nr 2

- silne pragnienie powrotu do starych nawyków, 
postępowania „jak zawsze” (wcale nie było tak źle, 
przyzwyczajenie do rytuałów)

Trudność nr 3

- doświadczanie oporu, silnego sprzeciwu ze strony dziecka

- doświadczanie trudności w praktyce, popełnianie błędów

- nierealne oczekiwania
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Taka sytuacja

4-letni Filip był już trzykrotnie proszony przez mamę 
o sprzątnięcie klocków po zabawie, zanim zacznie oglądać 

bajkę w tv. Zebrał kilka klocków, jednak kiedy zaczął się 
program, usiadł przed tv, a resztę klocków zebrała mama.

❑ Jaką zasadę przekazała mu słowami?

❑ Jaką zasadę przekazała swoim działaniem? 

❑ Jaka była rzeczywista zasada dotycząca sprzątania 
zabawek przed oglądaniem tv?

❑Co zrobi Filip, gdy następnym razem zostanie poproszony 
o sprzątnięcie zabawek? 

❑ Jak zaaranżować sytuację, by zminimalizować fiasko? 



Warto przeczytać

➢ Robert J. MacKenzie, Kiedy pozwolić? Kiedy 
zabronić? Sopot GWP.

➢ A. Kołakowski, A. Pisula, Sposób na trudne 
dziecko, GWP Sopot 2016.


