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NIEGRZECZNE 

DZIECKO  

CZYLI JAKIE? 



Niegrzeczne dziecko, a raczej jego niegrzeczne zachowanie: 

- nie wykonuje poleceń dorosłych - ignorowanie 

- jest agresywne 

- pyskuje 

- używa wulgaryzmów 

- buntuje się 

- wybrzydza 

- łamie zasady 

- nie znosi sprzeciwu 

- egzekwuje rozkazy za pomocą krzyku, histerii 

 

 

 

 

 



Czy Wasze dziecko bywa niemożliwe 
do opanowania, bo takie się urodziło? 

Natychmiast o tym 

zapomnijcie! 



Czynniki ryzyka, które mogą 
mieć niekorzystny wpływ na 

kształtowanie się niepokojących 
zachowań 

i zaburzeń u dzieci: 

 



Związane z dzieckiem Zwiazane z rodzina Zwiazane z zachowaniami 

rodziców 

- geny, czyli żywy temperament 

(trudności z zapanowaniem nad 

emocjami, łatwe wpadanie w złość, 

impulsywność) 

- przewlekła choroba dziecka 

- trudności w uczeniu się, 

opóźniony lub nieharmonijny 

rozwój dziecka 

- słabo wykształcone umiejętności 

społeczne 

- samotne rodzicielstwo 

- konflikty pomiędzy rodzicami 

- choroby psychiczne występujące u 

rodziców 

- sprzeczne poglądy rodziców 

dotyczące postępowania z 

dzieckiem 

- niskie wykształcenie rodziców 

- bezrobocie lub nadmierne 

pochłonięcie praca 

- problemy finansowe 

- brak pomocy innych członków 

rodziny w opiece nad dzieckiem 

- brak właściwej reakcji rodziców 

na sygnały wysyłane do nich przez 

dziecko (np. rodzice nie reagują na 

płacz, lęk, smutek dziecka) 

- nieokazywanie dziecku ciepła i 

zaangażowania 

- zwracanie uwagi na porażki 

dziecka 

- brak chwalenia 

- zbyt surowe lub zbyt pobłażliwe 

metody wychowawcze 

- stosowanie kar fizycznych wobec 

dziecka 

- niewłaściwe oczekiwania wobec 

możliwości rozwoju dziecka 

(nadmierne oczekiwania) 



KAŻDE DZIECKO JEST 
GRZECZNE,  

JEŚLI POTRAFI! 

 



Dzieci sprawiające trudności wychowawcze są trudne, 

ponieważ brak im umiejętności, które pozwoliłyby im 

zachowywać się inaczej - umiejętności dostosowywania się, 

tolerowania frustracji, rozwiązywania problemów. 

 



Zachowanie dziecka możemy uznać za problemowe, jeśli jego 

natężenie i częstotliwość są zwiększone, a czas trwania 

wydłużony. 

Znaczenie zachowania jest dla nas 
niezrozumiałe   

i niepokojące, szczególnie kiedy ani wiek 
dziecka, ani zmiany otoczenia nie tłumaczą 

takiego postępowania. 

  



Szaleństwem jest robić wciąż to samo  
i oczekiwać innych rezultatów. 

 

Albert Einstein 



Co chcę zmienić i jak to zrobić? 
 

PROPOZYCJE SPOSOBÓW RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI 

DZIECKA 

 

 

 

 

ćwiczenie 1. 



Jak zachęcać dziecko do 
współpracy? 

- opisz, co widzisz lub przedstaw problem – „Podłoga w kuchni jest brudna.”, 

- Udziel jak najkrótszej informacji – „Brud z podłogi przykleja się do kapci i roznosi po 
całym mieszkaniu.” 

- Wyraź to jednym słowem lub gestem – „Podłoga”, 

- Opisz, co czujesz, ale nie wypowiadaj się na temat charakteru dziecka – „Nie lubię, 

kiedy brud lepi mi się do kapci.”, 

- Daj dziecku wybór – „Wolisz wytrzeć podłogę mokrą szmatą czy umyć mopem?”’ 

- Napisz liścik – „Jestem brudna i cała się kleję, Pragnę wody i ścierki. Podłoga w 

kuchni.”, 

- Unikaj niejasnego, nieprecyzyjnego formułowania oczekiwań wobec dziecka, typu: 

„Szykuj się do spania.”, „Bądź grzeczny.”, „Weź się w garść.”, „Przestań.”, „Uspokój 
się.” 

 



Najczęstsze błędy popełniane 
przez Rodziców 

- zwracanie uwagi w czasie sprzeczki, w złości, 

- restrykcje chaotyczne, obraźliwe, 

- zapominanie, że w czasie przeżywania silnych uczuć dziecko nie jest w 

stanie słuchać, 

- stosowanie słów, które bardziej wzmacniają opór niż skłaniają do 

porozumienia. 



SKUTECZNE WYDAWANIE 
POLECEŃ 

Sześć etapów skutecznego wydawania poleceń: 

1. Podejdź do dziecka. 

2. Zdobądź jego uwagę. 

3. Sformułuj jednoznaczne, dwu-, trzywyrazowe polecenie. 

4. Poproś dziecko, by powtórzyło polecenie. 

5. Powtórz polecenie raz, a następnie poproś, by dziecko je powtórzyło. 

6. Dopilnuj wykonania polecenia (nie odchodź od dziecka, dopóki nie 

dokończy zadania). 
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SŁOWA - KLUCZE 
- Zależy mi… 

- Potrzebuję… 

- Oczekuję… 

 

UNIKAJ! 

Komunikatów rozpoczynających się słowem 

„nie”. 
ćwiczenie 2. 



POCHWAŁY 
O pozytywnym zachowaniu mówimy wtedy, gdy dziecko zachowa się 

lepiej niż zazwyczaj lub trudne wydarzenie przebiega mniej 

problematycznie. 

 

Obserwuj dziecko i zauważaj każde pozytywne zachowanie - nawet 

drobiazgi i rzeczy z pozoru oczywiste. 

Powiedz o nich dziecku! Ono tego potrzebuje codziennie dla 

prawidłowego rozwoju. 



POCHWAŁY - ZNACZENIE 
- motywują dziecko do wykonywania obowiązków 

- budują pozytywną samoocenę 

- informują, co jest dobrym, akceptowanym i pożądanym przez 

dorosłych zachowaniem 

- utrwalają zachowania, które pojawiają się sporadycznie 

 

 

 

ćwiczenie 3. 



Zasada Premacka, czyli zasada 
babci 

OBOWIĄZEK         PRZYJEMNOŚĆ 
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NAGRODY I KARY 
 

 

Nagradzane zachowanie będzie się powtarzać 
częściej. 

 

 

 

Zestaw gwarantowany przez prawo,  

pakiet przywilejów, nagrody. 
 
 



Zestaw gwarantowany przez 

prawo 

Jest on niezależny od zachowania 

dziecka, ponieważ jego brak jest 

ścigany prawnie. 

Jest mocno ograniczony (tzw. 

Zestaw podstawowy). 

pakiet przywilejów Jest to wszystko, co otrzymuje od 

nas dziecko wtedy, gdy 

przestrzega zasad. 

Przywileje można odbierać jako 

konsekwencje łamania zasad. 

Pakiet przywilejów odnawia się. 

nagrody  Dziecko zdobywa nagrody za 

dodatkowe 

zadania/zobowiązania. 

Podlega negocjacjom między 

dorosłym i dzieckiem. 
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ZASADY 
1. Są nieodzownym elementem wychowania. Potrzebuje ich każde 

dziecko, bez wzlędu na wiek.  

2. Wprowadzamy jedną zasadę naraz. 

3. Mamy tylko tyle zasad, o ilu wszyscy pamiętamy (nie więcej niż 6).  

4. Zasady są stałe - nie są reakcją na aktualny kłopot.  

5. Zasady ustalamy wspólnie z dzieckiem, całą rodziną. 



 
 
 
 
 

WSPÓŁPRACA RODZICÓW I 
NAUCZYCIELI 

 

Czy jest potrzebna? 

Dlaczego? 



KORZYŚCI 
- wymiana informacji na temat funkcjonowania dziecka 

- ujednolicenie sposobu oddziaływań 

- zrozumienie potrzeb, oczekiwań, problemów 

- dążenie do wspólnego celu 

 

 



 
 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 
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