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Jak wychować szczęśliwe dziecko? Bawcie się i śmiejcie razem!  

Wychowywanie dzieci to bez wątpienia trudne zadanie. Wymaga zaangażowania, dużej 

dozy cierpliwości oraz intuicji. Po przeczytaniu poprzednich części cyklu, można odnieść 

wrażenie, że to bardzo ciężka praca, podczas której ciągle trzeba uważać, aby nie 

popełnić błędu. Tymczasem wychowywanie dziecka może być również świetną zabawą 

i niewyczerpanym źródłem nowej energii i entuzjazmu. Ważne, aby ucząc dzieci 

odpowiedzialności i przygotowując je do dorosłego życia, nie zabijać w nich naturalnej 

ciekawości świata, otwartości i spontaniczności. 

Błąd 10: Hamowanie naturalnej radości życia 
 

Przebywanie z dziećmi uczy nas, że najprostsze zjawiska są niezwykłe i piękne. 

Obserwowanie własnego dziecka, które śmieje się do mydlanych baniek albo z radośnie 

rozświetlonym spojrzeniem wypatruje spadających gwiazd po zmroku, przypomina nam, że w 

pośpiechu codziennego życia gubimy gdzieś naturalną radość życia. Warto pamiętać, że dzieci 

mogą nas jej nauczyć na nowo!  

 

Wielokrotnie już wspominałam o tym, że dzieci uczą się przede wszystkim na podstawie tego, co 

robimy. Widząc nasze zniecierpliwienie i pośpiech podczas wykonywania codziennych 

obowiązków, dojdą do wniosku, że są nudne i nieistotne. Z kolei Twoje zaangażowanie i 

entuzjazm utwierdzi dzieci w przekonaniu, że świat jest fascynujący i wart uwagi. Nie zabijaj w 

dziecku entuzjazmu swoim narzekaniem, lekceważeniem i pośpiechem. Zatrzymaj się w 

drodze do szkoły z dzieckiem, aby powąchać kwiaty albo poszukać czterolistnej koniczyny. 

Śpiewaj podczas mycia naczyń wymyślając zabawne rymowanki, urządź zawody na najrówniej 

poskładany podkoszulek - spróbuj każdą czynność zamienić w przygodę. Inspiracji możesz 

szukać w spontanicznych zachowaniach swoich dzieci.  

 

Nie bagatelizuj ostatniej części tego cyklu. Ukształtowanie w dziecku optymistycznego 

spojrzenia na rzeczywistość jest niezwykle cennym darem. Badania naukowe udowadniają, że 

humor i radość mają zbawienny wpływ na nasze zdrowie psychiczne oraz fizyczne, wzmacniając 

nasz układ odpornościowy oraz pomagając nam przetrwać życiowe kryzysy. Ponadto ten 

ciekawnik wskazuję na rzecz, o której nie należy zapominać - wychowywanie jest też 

fascynującą przygodą, która może być źródłem satysfakcji, radości i entuzjazmu! 
 


