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Jak wychować szczęśliwe dziecko? Nie wyręczaj!  

Choć każdemu rodzicowi zależy na tym, aby jego dziecko było samodzielne i niezależne 

w dorosłym życiu, w codziennym pośpiechu wielu utrudnia dziecku zdobywanie tych 

cech poprzez odbieranie mu możliwości uczenia się na konsekwencjach własnych 

zachowań. Zamiast pozwolić dziecku na znalezienie własnego rozwiązania, często 

rodzicom wydaje się, że skoro oni już poznali skuteczne rozwiązanie, dziecko powinno 

po prostu posłuchać ich rady czy nakazu lub przyjąć ich pomoc.  

 

Błąd 5: Wyręczanie 

 

Kiedy zaczynamy rozwiązywać problemy dziecka, czy to karmiąc je przy obiedzie, czy 

nakazując odpowiednie wyjście z kłótni z nauczycielem, możemy wywołać u dziecka złość lub 

pogłębić jego poczucie zależności. Jeśli nasza rada, aby nasz dorastający syn zadzwonił do 

dziewczyny i zaprosił ją do kina, okaże się skuteczna, syn ucieszy się, ale nie poczuje, że to on i 

jego osobiste działanie, przyniosło pożądany efekt. Nauczy się, że gdy ma się problem, to tylko 

rodzic może go rozwiązać. Jeśli dziewczyna odmówi i wyśmieje go, syn zapewne zezłości się i 

skieruję swoją frustrację na doradzającego rodzica. W tym przypadku stwierdzi, że to rada była 

zła i zrzuci na niego odpowiedzialność za swoje niepowodzenie. Również wówczas nie będzie 

czuł się samodzielny i jedyne czego się nauczy to to, że lepiej nie słuchać rad rodziców. 

 

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko było niezależne i pewne siebie, nie odbieraj mu okazji do 

uczenia się, że jego działania mają wpływ na jego życie. Większość problemów małych dzieci i 

nastolatków można rozwiązać wybierając naturalne konsekwencje. Gdy dziecko nie chce 

samo jeść przy obiedzie, zamiast karmić je, pozwól mu przez jeden wieczór być głodnym. Jeśli 

nastolatek nie włoży swoich ubrań do kosza na pranie, powinien zobaczyć, że wówczas 

wychodząc do szkoły nie ma się w co ubrać. 

 

Oczywiście, istnieją wyjątki od tej zasady, kiedy bezpośrednia interwencja rodzica jest 

konieczna. Należy zareagować jasno opisując problem, gdy dziecko naraża się na 

niebezpieczeństwo oraz gdy narusza prawa innych. Jeśli dziecko gra w piłkę na ulicy 

najlepiej powiedzieć "Martwię się, gdy widzę, że grasz w piłkę na ulicy. Boję się, że może Ci się 

coś stać". Gdy dziecko słucha późno w nocy głośnej muzyki powiedz, że nie pozwala to spać 

Tobie i reszcie domowników. 

 

Gdy czujesz, że Twój aktywny udział w rozwiązaniu problemu dziecka jest konieczny, postaraj 

się, aby był on minimalny. Dziecko powinno czuć, że to ono jest sprawcą i osobą 

odpowiedzialną za każde swoje zachowanie. Pomóż mu wybrać odpowiednie rozwiązanie 

problemu, ale nic nie narzucaj. Konstruktywne zaangażowanie w rozwiązywanie problemu 

dziecka powinno uwzględniać punkty: 



1. Jeśli dziecko wyprowadziło Cię z równowagi lub samo jest zdenerwowane, daj Wam 

czas, aby ochłonąć. Możesz zapowiedzieć, że porozmawiacie wieczorem. 

2. Zacznij rozmowę od sformułowania problemu. Opisz go uwzględniając swoje uczucia i 

uczucia dziecka. 

3. Wspólnie zapiszcie wszystkie pomysły na rozwiązanie problemu. Ważne jest to, aby 

zapisywać wszystkie, nawet niedorzeczne, pomysły bez komentowania ich. To mogłoby 

zniechęcić dziecko do współpracy. 

4. Przeanalizujcie wspólnie każdą z propozycji, tłumacząc dlaczego jest lub nie 

odpowiednim rozwiązaniem. 

5. Wybierzcie odpowiadające Wam obojgu rozwiązanie. Jeśli chcecie, możecie je także 

zapisać. Im większa na tym etapie inicjatywa dziecka, tym lepiej. Akcentuj każdy jego 

dobry pomysł! 

6. Ustalcie termin następnej rozmowy na ten temat, np. 2 tygodnie później, kiedy 

przedyskutujecie działanie wybranego rozwiązania. 

Czasami dziecku trudno jest usiąść i porozmawiać o jakimś problemie. Nie warto wtedy 

usiłować zmusić go do współpracy. Możesz wtedy natomiast napisać mu liścik, w którym 

opiszesz problem i poprosisz o zastanowienie się nad rozwiązaniem.  

 

Pamiętaj o tym, aby za każdym razem pochwalić dziecko, kiedy uda mu się coś osiągnąć. Każda 

jego inicjatywa czy udana próba wytrwania w postanowieniu powinna być doceniona. To buduje 

w dziecku poczucie pewności siebie i niezależności.  

 

Wychowywanie dziecka to przygotowywanie go do samodzielnego, odpowiedzialnego i 

szczęśliwego dorosłego życia. Choć tak łatwo przychodzi nam napominanie, doradzanie czy 

krytykowanie, warto pamiętać o tym, że nasze dziecko najwięcej nauczy się na własnych 

błędach i własnych sukcesach. Dajmy mu poczucie, że samo kieruje swoim życiem. 
 


