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Jak wychować szczęśliwe dziecko? Bądź konsekwentnym rodzicem!  

W poprzednich ciekawnikach zastanawialiśmy się nad tym jak kształtujemy w dziecku 

postawy wobec świata oraz zachowanie. Wiadomo jednak, że ciągłe kontrolowanie tego, 

jak wychowujemy dziecko jest bardzo trudne w świecie pełnym stresu i pośpiechu. A 

niestety, często przez roztargnienie i nieuwagę wpadamy w pułapkę braku 

konsekwencji.  

 

Błąd 3: Brak konsekwencji 
 

Mimo zagorzałej dyskusji na temat liberalnego i surowego wychowywania dzieci, tak 

naprawdę obrany system nie stanowi o tym, czy dziecko będzie dobrze wychowane. Żadna z 

tych dróg nigdy nie przyniesie efektów, gdy nie będzie realizowana konsekwentnie.  

 

Konsekwencją jest stosowanie się do przyjętych zasad. Bez względu na to, czy ustalamy je 

autonomicznie, czy we współpracy z dzieckiem, każda zasada musi być respektowana przez nas, 

jeśli chcemy, aby respektowało ją również dziecko. Łamanie danego słowa lub niespełnianie 

zapowiedzianej kary, załamuje poczucie dziecka o stałości i wartości zasad. Dziecko szybko 

zacznie sprawdzać, gdzie przebiega granica, ile razy może postąpić źle, zanim rodzic 

rzeczywiście zareaguje.  

 

Warto przy tym pamiętać, że każde powtórzenie ostrzeżenia jest osłabieniem zasady - sugeruje 

ono, że poprzednie ostrzeżenie nie miało wartości. Jeśli więc mówisz dziecku, że jeśli nie 

pozmywa, to nie będzie mogło później iść spać, to nie wdawaj się z nim w dyskusję, tylko po 

jednym ostrzeżeniu konsekwentnie zrealizuj ustaloną zasadę.  

 

Podobnie oczywiście jest z obiecanymi nagrodami. Jeśli ustalimy, że za konkretne domowe 

obowiązki dziecko będzie mogło nocować u kolegi, to nie możemy po spełnieniu warunku przez 

dziecko uchylić się od realizacji ustalonej zasady. W ten sposób zakomunikowalibyśmy dziecku, 

że nasze obiecnice nie są nic warte. 

 

Większość nieporozumień między rodzicami a dziećmi dotyczy sprawnego wykonywania 

porannych i wieczornych czynności. Częste są konflikty i przepychanki przy np. wstawaniu z 

łóżka, ubieraniu się, odrabianiu lekcji czy sprzątaniu. Aby do tego typu nieporozumień nie 

dochodziło, najważniejsze jest ustalenie uporządkowanej struktury czynności, która będzie 

konsekwentnie realizowana. Porozmawiaj z dzieckiem i wspólnie ustalcie idealny rozkład 

czynności. Potem tak konsekwentnie, jak to tylko możliwe, realizujcie go każdego dnia. Po 

pewnym czasie dzieci wdrożą się w taki plan dnia, a poczucie stałości i bezpieczeństwa 

znacznie obniży stres spowodowany koniecznością wykonania pewnych obowiązków. Jeżeli 

wiesz, że nastąpi wydarzenie, które wpłynie na zmianę rytmu dnia, poinformuj dziecko o tym 

wcześniej i wyjaśnij powody oraz to, jakie zmiany nastąpią.  



 

Konsekwencja jest najważniejszym czynnikiem, który decyduje o skuteczności kary. Lepiej 

stosować lżejsze czy krótsze kary, które będą realizowane konsekwentnie niż kary długie i 

trudne w realizacji. Gdy ustalisz dziecku karę niewychodzenia z domu przez miesiąc pewnie 

wiele razy zdarzy Ci się przystać na złagodzenie kary.  

 

Oczywiście, niezwykle ważne jest to, aby rodzice były zgodni w sprawie zasad i 

konsekwencji. Unikną wtedy rozdzielania przez dzieci i próby wykorzystywania tego, że jedno 

z nich jest bardziej pobłażliwe i obroni przed drugim. Ustalone zasady muszą być konsekwentnie 

realizowane przez wszystkich członków rodziny w takim samym stopniu. Dzięki temu dziecko 

nie będzie musiało ciągle sprawdzać, jakie zasady panują w tym tygodniu. 

 

Konsekwentne realizowanie zasad to jedno z najtrudniejszych wyzwań dla rodziców. Trudno 

jest dać jedno ostrzeżenie i wymierzyć karę, gdy jesteś zdenerwowany albo bardzo się spieszysz. 

Trudno w tak szalonym tempie życia dbać o stały rytm dnia. Pamiętaj, że masz prawo do 

popełniania błędów i jeśli tylko włożysz wysiłek w wypracowanie w sobie konsekwencji, 

szybko zauważysz, że popełniasz coraz mniej błędów. Nie oceniaj się zbyt surowo, ale miej też 

odwagę przyznać, gdy nie uda Ci się dotrzymać obietnicy czy trzymać się ustalonych zasad. 
 


