
Czy nasze dzieci wiedza co to jest wdzięczność? 

 
 

 

Nie wszystkie cechy charakteru i osobowości są wpisane w nasze geny. Przychodzimy na świat 

jako „tabula rasa”, która powoli jest zapisywana doświadczeniami życiowymi. Te 

najwcześniejsze, z dzieciństwa mają kluczowe znaczenie w późniejszych etapach rozwoju 

dziecka. Dziś szczególną uwagę chciałam poświęcić rodzicielskiej odpowiedzialności za 

kształtowanie w naszych dzieciach postawy wdzięczności. Świadomy swej mocy sprawczej i 

odpowiedzialny za rozwój dziecka rodzic wie, że wdzięczność to cecha, którą w dzieciach musi 

wypracować... 

 

Z autopsji wiemy doskonale, że osoba nie umiejąca w relacjach z innymi ludźmi okazywać 

wdzięczności, nie jest lubiana, nie cieszy się zbyt licznym gronem przyjaciół, a mówiąc wprost 

 jest nieprzyjemna i nikt z nią nie chce przebywać. Często odnosimy wrażenie, że taka osoba w 

swym egocentryzmie i stałym skoncentrowaniu na sobie i swoich potrzebach, nie dostrzega 

niczego poza przysłowiowym czubkiem własnego nosa. Jest przekonana że jej się wszystko 

należy, a ponieważ w realnym świecie nie można zrealizować wszystkich zachcianek, często 

przez to czuje się zawiedziona, sfrustrowana, co może przerodzić się w zachowania agresywne 

lub wycofanie. Osobie takiej trudno jest osiągnąć sukces w życiu, miłości czy w sferze 

zawodowej. 

 

Wiemy, że budowanie charakteru dzieci to dla nas rodziców zadanie na 24/7/365, ale jest kilka 

wyjątkowych dni w roku, które to szczególnie możemy wykorzystać w celu nauki wdzięczności. 



Święto Dziękczynienia, Boże Narodzenie, Wielkanoc, urodziny czy inne szczególne dla nas dni 

w naturalny, wynikający ze specyfiki tego dnia, sposób eksponują wartość tej cechy charakteru. 

Możemy wtedy szczególnie doniośle „manifestować” naszą wdzięczność wobec najbliższych 

członków naszej rodziny, wskazując jednocześnie na to, jak ważne jest jej okazywanie innym 

ludziom, z którymi pozostajemy w relacjach społecznych. 

 
 

Poniżej 10 pomysłów na to jak w nasze pociechy wszczepiać wdzięczność: 

 

1) Zacznijmy od Pana Boga. Dzieciom należy codziennie przypominać przez słowo, ale i także 

nasz rodzicielski przykład, że wszystko co mamy, największe dobro pochodzi od Boga. Możemy 

służyć za naturalny wzorzec dzieciom, kiedy sami dziękujemy Bogu za chleb na stole czy 

zdrowie w rodzinie. 

2) Pamiętajmy, by na co dzień  dziękować naszym współmałżonkom, dzieciom za ich pomoc, za 

ich dobro, za ich pozytywne nastawienie. 

3) Nie narzekajmy ciągle. Nasze zachowanie odbija się w zachowaniu naszych pociech. 

Następnym razem jak chcesz powiedzieć coś negatywnego, ugryź się w język i zmień 

nastawienie. 

4) Mniej znaczy więcej. Uleganie dzieciom, pozwalanie na wszystko, realizowanie każdej 

zachcianki  wcale nie uczy wdzięczności - utwierdza tylko dziecko w przekonaniu, że rodzic jest 

od spełniania jego kaprysów. Następnym razem, kiedy kusić cię będzie, by dziecku kupić tą 

upragnioną rzecz, dla twojego świętego spokoju, by już o nią nie nudziło, zatrzymaj się na 

chwilę i pomóż dziecku dostrzec, jak wiele już posiada. Spróbuj w nim wzbudzić refleksję, by 

było zadowolone z tego, co ma i było za to wdzięczne. 

5) Naucz się dziecku mówić "nie". Nie obawiajmy się ograniczyć ilości zabawek, gier 

video, wyjść z kolegami/ koleżankami. Jeśli odmówimy dzieciom od czasu do czasu, to one 

wtedy docenią i dowartościują, kiedy następnym razem zgodzimy się na ich prośbę. Stawianie 

dzieciom rygorów nie oznacza ograniczania ich wolności, każde dziecko chce być kochane i 



dostrzegane, chce czuć się bezpieczne. To właśnie jasno określone ramy swobody, w których 

nasza pociecha może z naszą akceptacją się poruszać, dają jej takie poczucie. 

6) Uczmy dzieci widzieć wartość tego, co już posiadają. Kiedy dziecko będzie miało następną 

zachciankę, niech w starania o nią włoży swój wysiłek, niech na nią zapracuje. Wtedy zobaczy, 

że wszystko kosztuje i będzie doceniać to, co nie przyszło za darmo. 

7) Pomóż dziecku nauczyć się wyrażać wdzięczność. Dziecko powinno mieć szacunek dla 

swoich nauczycieli, trenerów czy innych ludzi, którzy mu służą. Po urodzinach dziecko powinno 

napisać kartkę z podziękowaniem wszystkim osobom, od których dostało prezenty. 

8) Pokaż dziecku "drugą stronę medalu". Często dzieci nie zdają sobie sprawy, jak dobrze mają, 

bo nie widzą, jak żyją dzieci w innych częściach świata. Dobrą praktyką jest także kontakt z 

niepełnosprawnymi rówieśnikami i konfrontacja z ich potrzebami często nie możliwymi do 

zrealizowania z powodu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Jeśli to możliwe, wraz 

z dzieckiem zrób coś dla innych, którym nie jest tak dobrze ja wam. 

9) Znajdź czas na wspólną rodzinną wieczorną modlitwę. To wspaniała okazja, by każdy członek 

rodziny podziękował Bogu za dobro, którego doznał tego dnia. 

10) Bądź cierpliwy. To naturalne wśród dzieci, by skupiać się na tym, czego chcą, a nie na tym, 

co już posiadają. Każda nowa umiejętność potrzebuje czasu i praktyki, by stać się nawykiem. 

 

Formowanie charakteru naszych dzieci to wielkie wyzwanie, odpowiedzialność i nie łatwe 

zadanie.  Warto jednak podejmować wysiłki, by kiedyś, kiedy dzieci odejdą z domu, pomogło im 

to w ich relacjach z innymi ludźmi. To także, jeden z naszych celów pracy wychowawczej z 

dziećmi na obozie. Miejmy nadzieję, że kiedyś dziecko przyjdzie do nas i powie 

nam spontanicznie "dziękuję mamo, dziękuję tato," Obyśmy przeżyli takie zaskoczenie, a może 

nawet spadli z wrażenia ze stołka.:))))) 

 

Kochani, bycie rodzicami to przywilej i wielka odpowiedzialność. Nie zmarnujmy tego daru. 

Serdecznie pozdrawiam, 

 

Jola ( Lonnie) Lorenz 
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