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W okresie od 01.09.2020 r. – do 30.09.2021 r.

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie w partnerstwie z Centrum
Kształcenia i Wdrożeń w Jaworznie realizowali projekt:

„Mam apetyt na zdrowie – wdrażanie działań zdrowotnych w zakresie
proflaktyki nadwagi i otyłości dzieci w wieku przedszkolnym na terenie
miasta Jaworzna”.

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej:  IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i
efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług
zdrowotnych. 

Lokalny program proflaktyki otyłości 
i nadwagi u dzieci w wieku 5-6 lat





Wyniki pomiarów antropometrycznych u dzieci 
w wieku 5 i 6 letnich wykazały 157 przypadków

nadwagi i otyłości.

Niestety tylko 4 rodziców zwróciło się z prośbą 
o wparcie dietetyka!

Lokalny program proflaktyki otyłości 
i nadwagi u dzieci w wieku 5-6 lat



Z ankiet diagnostycznych wypełnionych przez rodziców wynika,
że dzieci w wieku przedszkolnym:

● grymaszą przy posiłkach, co zwykle bardzo irytuje rodziców i
powoduje napiętą i nerwową atmosferę podczas posiłków, 
które bardzo często kończą kłótnią;

● stosują system kar i nagród nawet kilka razy dziennie;

● posługują się  kontrolującym stylem jedzenia według zasady: "nie
wstaniesz od stołu póki nie zjesz"; 

Lokalny program proflaktyki otyłości 
i nadwagi u dzieci w wieku 5-6 lat



Z ankiet diagnostycznych wypełnionych przez rodziców wynika, że dzieci
w wieku przedszkolnym:

● skarżą się na nadpobudliwość dzieci, której przyczyny być może warto
upatrywać w nadmiernym spożyciu cukrów prostych;

● nie utrzymują stałych pór podawania posiłków,

Lokalny program proflaktyki otyłości 
i nadwagi u dzieci w wieku 5-6 lat



Z ankiet diagnostycznych wypełnionych przez rodziców wynika, że dzieci
w wieku przedszkolnym:

● spędzają przed nośnikami elektronicznymi od 30 - 180, a nawet 240 minut
dziennie;

● większość rodziców prowadzi mało aktywny tryb życia;

● dzieci wykazują chęć uczestnictwa w zajęciach ruchowych i zazwyczaj
rodzice uważają dzieci za aktywne, jednak rodziny wspólnie raczej nie
spędzają czasu w sposób aktywny.

Lokalny program proflaktyki otyłości 
i nadwagi u dzieci w wieku 5-6 lat



Warsztaty psychologiczne przeprowadzone z dziećmi wskazały, że dzieci
mają ogromne trudności w wyrażaniu swoich emocji - u dziecka
niezdolność do rozumienia lub identyfkowania emocji oraz ich nazywania i
wyrażania może utrudniać proces rozładowywania napięć i niepokoju. 

Co więcej, dzieciom trudno było opisywać swoje sukcesy i osiągnięcia
oraz wskazać na cechy, które u siebie lubią.

Lokalny program proflaktyki otyłości 
i nadwagi u dzieci w wieku 5-6 lat



MAMO, TATO…

 „Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

   Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

Konfucjusz

Lokalny program proflaktyki otyłości 
i nadwagi u dzieci w wieku 5-6 lat



Prowadzący: Aleksandra Cegieła

Rola rodziców i opiekunów 
w kształtowaniu właściwych 

postaw zdrowotnych



Autorytety w życiu dziecka

Termin „autorytet” pochodzi z języka łacińskiego (łac. auctoritas) i oznacza wolę,
radę, ważność, powagę moralną albo wpływ. Autorytet jest pojęciem wieloznacznym –
dla jednych oznacza osobę zasługującą na takie miano, innym kojarzy się z cechami
osobowości, za które się ceni daną jednostkę. Jeszcze inni uważają autorytet za relację
między co najmniej dwiema osobami – „nosicielem autorytetu” i osobą, która nie ukrywa
wobec niego swojego uznania i podziwu.

Rola autorytetu w wychowaniu jest bardzo ważna, bo decyduje o wynikach procesu
socjalizacji. Rodzice wychowują tak naprawdę swoją osobowością, a dziecko poprzez
naśladownictwo, modelowanie czy identyfikację uczy się wzorców zachowań od swoich
opiekunów. 

Bezstresowe wychowanie to mit, bowiem maluchy potrzebują norm, zasad, wartości
i drogowskazów działania, gdyż mają wówczas punkt odniesienia dla swoich reakcji i
czują się bezpieczniej. To trochę jak w zabawie, w której istotny element stanowią „jasne
zasady gry” i to gry fair play.



Autorytety w życiu dziecka

Dziecko na początku traktuje autorytet rodziców bezwarunkowo, tzn. niezależnie od ich
rzeczywistych wad i zalet. Rodzice jawią się dziecku jako osoby najlepsze pod każdym
względem. Maluchy są bezkrytyczne wobec własnych opiekunów. Małe dziecko – zanim trafi
do grupy, gdzie spotka swoich rówieśników – może być w pełni kształtowane  w sposób ,
jaki preferują rodzice. Przejmuje ich zasady, zachowania, oni są jedynymi wzorcami do
naśladowania.

Zawsze jednak nadchodzi ten dzień, kiedy dziecko trafia do grupy, już bez
rodzicielskich opiekuńczych skrzydeł. Obecność innych dzieci jest niezbędna do rozwoju.
Nie da się jej wyeliminować, każde dziecko potrzebuje interakcji, które są wstępem do
satysfakcjonujących relacji z innymi w dorosłym życiu.

Co można zrobić, aby uchronić dziecko przed (negatywnym) wpływem rówieśników?



Autorytety w życiu dziecka

Odporność  na wpływy innych powinna być kształtowana już od wczesnego
dzieciństwa. Podstawą jest budowanie osobowości  (ego) dziecka. Żeby przeciwstawić
się wpływom innych, muszę najpierw wiedzieć, na czym stoję i kim jestem. To tak, jak 
z drzewem – żeby miało oprzeć się wichurze, musi mieć silne korzenie. Te korzenie to 
z jednej strony wartości i zasady wyniesione z domu, z drugiej – osobiste przekonanie
dziecka, że jest ważne jako osoba.  Wartości przekazujemy dziecku  w toku codziennych
kontaktów – bawiąc się, rozmawiając, korygując jego zachowanie w różnych sytuacjach  
i tłumacząc nasze postępowanie. Dzieje się to po prostu, w dużej mierze automatycznie.
Nieco trudniejsze – zwłaszcza w naszym , dość hierarchicznym społeczeństwie – jest
kształtowanie przekonania dziecka, że to, co robi, myśli, czuje,  jest ważne i znaczące.
Bez tego jednak trudno ukształtować osobę odporną na wpływy innych.    Rodzic buduje
osobowość dziecka, uważnie go słuchając (już tego bardzo małego), szanując jego
wybory, przyjmując (też te trudne) emocje, towarzysząc uważnie jego zmaganiom,
podkreślając, że zawsze i bezwarunkowo akceptuje dziecko jako człowieka, choć można
nie akceptować danych zachowań. Zawsze wtedy, kiedy pokazuje dziecku, że je szanuje,
wspiera i rozumie.



Kiedy dziecko jest najbardziej podatne
na wpływy rówieśników?

Pierwszy okres to wiek 5-6 lat –  przygotowanie przedszkolne, pierwsza klasa – czas
większej samodzielności w życiu dziecka.  Dziecko ma dużo okazji do relacji z innymi
osobami, często w sytuacjach niestrukturalizowanych, połączonych z mniejszym
dozorem dorosłego ( korytarz, boisko, świetlica). To  zupełnie nowe doświadczenie. 
Dziecko słucha i obserwuje, zaczyna naśladować dzieci lub ulegać ich wpływom – po
części z ciekawości, po części z chęci nawiązania z nimi kontaktu. 

W tym okresie rodzicom łatwo zauważyć negatywny wpływ rówieśników i mu
przeciwdziałać. Małe dzieci są szczere, rodzice, którym dzieci jeszcze chętnie się
zwierzają, stoją wysoko na piedestale. Podobnie jest z nauczycielami, którzy mogą
zajmować w percepcji dziecka nawet „ważniejszą” pozycję niż rodzic. Korekcja
niewłaściwych zachowań ( we współpracy z mądrym nauczycielem, który łatwo ogarnie
klasę i ukróci niewłaściwe próby wpływu) jest dość prosta.



Kiedy dziecko jest najbardziej podatne na
wpływy rówieśników?

Następny krytyczny okres to wiek 9- 10 lat, kiedy dzieci zaczynają starać się
o akceptację rówieśników, przyjmując narzucane przez nich normy. Okres ten
zbiega się też z dojrzewaniem intelektualnym dzieci , początkami myślenia
  przyczynowo – skutkowego. Autorytet dorosłego maleje, ważniejsze stają się
zasady wprowadzane przez grupę. To trudny czas. Potrzeba przynależności do
grupy ( znalezienia w niej swojego miejsca) staje się bardzo silna.
Jednocześnie dziecku zależy , aby być kimś „ odrębnym” niż inni. 

W wieku 13-15 lat młodzież próbuje zdobyć uznanie płci przeciwnej.
Potrzeby zaistnienia (w oczach dziewczyny/ chłopaka) i sprawdzenia się 
(w  swojej roli) są bardzo silne. Dodatkowo, znowu ważne jest dostosowanie
swojego funkcjonowania do oczekiwań drugiej osoby. To budzi wiele napięć.



Autorytet a  zachowania prozdrowotne

Ogromną rolę w kształtowaniu prawidłowych postaw zdrowotnych odgrywają rodzice,
ponieważ są pierwszym i jednocześnie najważniejszym środowiskiem życia dziecka. To u
nich obserwuje i od nich przejmuje nawyki żywieniowe. To w domu kształtują się
pierwsze mechanizmy kontroli, przekonania i wyobrażenia dotyczące jedzenia,
aktywności fizycznej czy stosunku do używek. Sytuacja rodzinna w dużej mierze
decyduje o późniejszym stylu życia dziecka, 

Ważnym zagadnieniem jest także stosunek do informacji w mediach. Rolą rodzica jest
edukacja i ostrzeganie dziecka już od najmłodszych lat, że nie wszystkie informacje
zasłyszane w telewizji czy Internecie są rzetelne. Dzieci odbierają świat bezkrytycznie i z
pełną ufnością, dlatego tak ważny jest nadzór rodziców nad treściami z jakimi dziecko się
spotyka.

Drugim, równie ważnym punktem odniesienia dziecka jest grupa rówieśnicza. Bardzo
często, już dzieci w wieku przedszkolnym „papugują” rówieśników. Wielu rodziców na
pewno spotkało się z sytuacją, gdy dziecko w przedszkolu zjada potrawy, których w
domu zjedzenia odmawia. 



Prawidłowe wzorce

1. Aktywność fizyczna jako element życia codziennego.

2. Wiedza o samym sobie czyli rozumienie przez człowieka zasad funkcjonowania
organizmu, w takim stopniu by ocenić stan swojego zdrowia, umieć przewidywać i nie
dopuszczać do zachorowań, wspomagać zdrowie m. in. przez zdrowy styl życia.

3. Regularne badania/ chodzenie do lekarza/ Nie nadużywanie leków

4. Prawidłowe odżywianie się (ograniczenie cukru, spożywanie dużych ilości owoców i
warzyw, ograniczanie spożycia potraw o dużej zawartości soli).

5. Rozwijanie umiejętności walki ze stresem czyli świadome i planowe sterowanie swoimi
reakcjam

6. Wyeliminowanie nałogów



Motywacja

„Każde dziecko rodzi się z naturalną motywacją do samorozwoju: chce
odkrywać i poznawać świat, nabywać nowe kompetencje i umiejętności. Bywa,
że traktuje się je jako formę, którą należy odpowiednio wypełnić. Dziecko
jednak od pierwszych chwil swojego życia jest aktywnym, dążącym do
autonomii małym człowiekiem, odpowiedzialnym za własny rozwój. Potrzebuje
mieć wpływ na swoje życie i decyzje, a także wybierać, czego chce się
nauczyć, co poznać, kim być.”

(fragment z książki:
 „Dodaj mi skrzydeł. Jak rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną?”).

https://natuli.pl/produkt/dodaj-mi-skrzydel-rozwijac-u-dzieci-motywacje-wewnetrzna/


Motywacja

Warto pamiętać, że to dorosły decyduje, która motywacja pozwoli mu realizować
cele wychowawcze, czyli to, o co chodzi mu w wychowaniu:

-> Jeśli zależy mu na posłuszeństwie, sterowaniu zachowaniami dziecka, chętniej sięgnie
po narzędzia w postaci kar i nagród.

-> Jeśli ma z tyłu głowy budowanie u dziecka wiary w siebie, a także jego poczucie
kompetencji, bliższa mu będzie jednak motywacja wewnętrzna.



Motywacja wewnętrzna

Motywacja wewnętrzna swoje źródło upatruje w samym człowieku. Kiedy dorośli
odnoszą się do tego, na czym zależy dziecku, co jest dla niego ważne itp., sprawiają, że
podczas wykonywania określonej czynności rozwija się w nim poczucie satysfakcji,
radość i zadowolenie. Motywacja wewnętrzna nie wymaga dyscyplinowania i
napominania. Sprawia, że dziecko podejmuje aktywność, ponieważ dostrzega sens
swego działania.

To, w jaki sposób funkcjonuje człowiek, w dużej mierze zależy od warunków, jakie
mu stworzymy. Dlatego tak ważną rolę we wzmacnianiu dziecięcej motywacji odgrywają
dorośli i środowisko funkcjonowania. To, czy rodzice sięgają po narzędzia motywacji
zewnętrznej, czy starają się motywować swoje dziecko wewnętrznie, przekłada się na
jego postawy, nastawienie, a także determinuje jego zachowania.



Wiadomo, że dzieci uczą się błyskawicznie przez naśladownictwo. Mogą słyszeć wiele
rzeczy na temat tego, co wypada, a co nie, lecz tak naprawdę obserwując dorosłych,
kopiują ich zachowania i postawy. Rodzic reagujący lękiem na wszelkie wyzwania i nowości
taki sam model przekazuje własnemu dziecku. Jest to szczególnie widoczne wśród małych
dzieci, które stoją przed „wyzwaniem” np. wejścia na drabinki. Reakcja rodzica na to
zdarzenie wydaje się być kluczowa. Usłyszane: „Jesteś za mały. Nie wchodź, bo
spadniesz” umniejsza kompetencje dziecka i sprawia, że (raczej) nie podejmie działania.
Natomiast: „Widzę, że chcesz wejść na drabinki. Będę stała z boku” stanowi szansę, że
dziecko zacznie się wspinać.

Sposób, w jaki rozmawiamy z dzieckiem, w znacznym stopniu może wpływać na jego
motywację do działania. Stosowanie w imię dobrych intencji porównań (nawet „w
górę” ): „Maciek ćwiczył dłużej przed testem niż ty, dlatego odniósł sukces” i etykiet: „Jesteś
taką mądrą dziewczynką” nie powoduje, że dziecko czuje większą chęć lub energię do
działania, wręcz przeciwnie. Sprawia, że może pojawić się wycofanie („Maciek jest lepszy
ode mnie”) i dodatkowa odpowiedzialność za powierzoną rolę („Muszę pokazać, że jestem
naprawdę mądra. Nie mogę zawieść”).

Rodzic jako inspirator



W budowaniu motywacji wewnętrznej dorosły może stać się inspiratorem dla swojego dziecka. Aby
rozwijać jego motywację, może inicjować i zachęcać je do działania, a także pokazywać własne
aktywności. Okazując dziecku troskę i akceptację, wspierając w podejmowanych działaniach i
pokazując swoje zaangażowanie, będzie wzmacniał jego poczucie sensu. Rodzic, by inspirować
swoje dziecko, powinien również dbać o własny rozwój, pielęgnować pasje i zainteresowania. Przede
wszystkim jednak powinien dobrze poznać własne dziecko i nauczyć się je słuchać.

Komu na tym zależy?

Zdarza się, że dorośli mają w głowie określone oczekiwania na temat np. zachowania dziecka.
Podejmują rozmaite próby „zmotywowania” go i zastanawiają się, dlaczego nic nie działa. Tymczasem
skuteczna motywacja opiera się na poczuciu sensu i celowości wykonywania określonego działania.

Warto sobie odpowiedzieć na pytania: Czyj to cel? Komu na tym zależy? Może to rodzice chcą, żeby
dziecko miało w pokoju porządek, a ono doskonale odnajduje się w bałaganie? Może mama chce,
żeby syn zjadł brukselkę, ponieważ zależy jej na zdrowiu dziecka, tymczasem on nie ma takiego
zamiaru? Dziecko nie będzie czuło prawdziwej motywacji, przy realizacji rodzicielskiego celu, jeśli to
nie będzie jego własny cel. Musi mieć poczucie sensu, że to, co robi, jest mu do czegoś potrzebne, jest
dla niego ważne. 

Rodzic jako inspirator



Jak wspierać motywację wewnętrzną
dziecka?

1. Doceniaj swoje dziecko

Dawniej, w niektórych systemach rodzinnych nie było miejsca na komplementowanie
dzieci. Kierowano się przekonaniem, że pochwały mogą je zepsuć, rozpuścić. Zdarza się
nawet, że rodzice częściej odnosili się do tego, co się nie udało, a dziecięce sukcesy
pomijali bądź trywializowali. Na szczęście współczesna psychologia zwraca uwagę na to,
jak ważne jest docenianie dzieci przez osoby dla nich ważne. Coraz więcej mówi się o
tzw. „pakowaniu walizki” – co rodzic „włoży”, dziecko może później „wyjąć”. Dziecko,
słysząc wzmacniające komunikaty, otrzymuje pewność siebie i adekwatną samoocenę,
doświadczając bezwarunkowej miłości, dostaje poczucie własnej wartości. A to bagaż na
całe życie. Warto doceniać i komplementować dzieci w sposób, który wzmacnia ich
motywację wewnętrzną.



Jak wspierać motywację wewnętrzną
dziecka?

Dlatego zamiast pochwał, które nic nie wnoszą i opierają się na generalizacji
określonego zachowania (np. „Świetnie!”, „Ale się postarałeś”, „Zuch
chłopak/dziewczyna!”), można:

okazać dziecku wdzięczność, np.: „Kiedy patrzę na twój rysunek (i widzę: słońce i plażę), to
czuję radość, ponieważ przypominają mi się nasze wakacje, a spędzanie wspólnego czasu
jest dla mnie bardzo ważne”,

odnieść się do procesu zamiast oceniać dziecko, więc ZAMIAST: „Jesteś doskonałym
konstruktorem” MOŻNA: „Podoba mi się, w jaki sposób planujesz budowanie: najpierw
ułożyłeś wszystkie klocki, potem wybrałeś te najdłuższe do budowy mostu” – komunikaty
odnoszące się do procesu (w tym: postawy, wybranej strategii, wytrwałości, uzyskanej
poprawy itp.) wzmacniają motywację wewnętrzną,



Jak wspierać motywację wewnętrzną
dziecka?

opowiedzieć o swoich odczuciach, np.: „Cieszę się, kiedy po wejściu do domu widzę
poustawiane buty”,

prawdziwie podziękować, np.: „Dziękuję, że zaniosłeś swoje pranie do pokoju. Dzięki
tobie zyskałam więcej czasu na odpoczynek”,

odzwierciedlić emocje (i zachowanie) dziecka, wczuć się w jego sytuację, np.:
„Widzę, że bardzo się cieszysz na odwiedziny Jasia. Lubisz się z nim bawić, ponieważ
budujecie z twoich ulubionych klocków i robicie wyścigi samochodowe”.

Dzieci przeglądają się w oczach dorosłych i to, co słyszą, na stałe zapada im w pamięć.
Wzmacniające komunikaty (np. podziękowanie, odzwierciedlanie, wdzięczność) budują
wiarę w siebie i zachęcają do kolejnych prób. Sprawiają, że podejmowany wysiłek wynika
z wewnętrznej potrzeby (tak działa właśnie motywacja wewnętrzna!), a nie wyłącznie z
chęci usłyszenia: super, dobra robota!



Jak wspierać motywację wewnętrzną
dziecka?

2. Buduj adekwatną samoocenę dziecka

Jeśli pozwolimy dziecku na poznawanie nowych rzeczy, jego samoocena będzie
wzrastać z każdym nowo zdobytym doświadczeniem. Adekwatnej samooceny nie da się
nigdzie kupić ani zgromadzić na zapas. Jest efektem podejmowanej aktywności i
powstaje w wyniku działania. Świadomość tego, w czym jestem dobry, co potrafię,
jak sobie radzę w nowych sytuacjach czy nad czym muszę jeszcze popracować,
buduje poczucie sprawczości (przekonania, że mam wpływ na to, co się dzieje i że
mogę poradzić sobie w każdej sytuacji). 

Adekwatnej samooceny dorosły nie zbuduje u dziecka poprzez stosowanie wyłącznie
pozytywnych komunikatów, chodzi o to, aby rodzice stwarzali okoliczności do tego, by
dzieci mogły działać, uczyć się i doświadczać różnych sytuacji. Samoocena, stanowi siłę
napędową motywacji wewnętrznej.



Jak wspierać motywację wewnętrzną
dziecka?

3. „Napełniaj kubeczek”

Aby dziecko mogło swobodnie rozwijać swój potencjał i wzmacniać motywację
wewnętrzną, potrzebuje zaspokojenia podstawowych potrzeb, tj. rodzicielskiej uwagi,
bezwarunkowej akceptacji i miłości. Rodzic poprzez np. wspólne spędzanie czasu z
dzieckiem, dawanie mu bezwarunkowej uwagi, naturalny kontakt fizyczny (np.
przytulanie), a także mówienie mu o swoich odczuciach buduje relację opartą na
przywiązaniu, tym samym przyczynia się do zaspokojenia kluczowych potrzeb dziecka.
Sprawia, że ma ono „napełniony kubeczek” (kiedy jest wypełniony, pozwala się dziecku
rozwijać, zaś kiedy jest pusty, ogranicza wzrost dziecięcego potencjału). A motywacja
wewnętrzna dziecka może rozwijać się wyłącznie wtedy, gdy ma ono zaspokojone
podstawowe potrzeby. Dzieci z „napełnionymi kubeczkami” to takie, których potrzeba
uwagi ze strony dorosłych została zaspokojona, i „dyscyplinowanie” ich za pomocą kar i
nagród jest zbędne. Kiedy kubeczki są puste, dzieci w naturalny sposób dążą do ich
wypełnienia.



Jak wspierać motywację wewnętrzną
dziecka?

4. Inspiruj dziecko do poszukiwania rozwiązań zamiast dawać mu rady

Kiedy zdarzają się chwile zwątpienia: „Nie damy rady!”, „To głupie!”, „To za trudne dla
mnie…”, zamiast natychmiastowego dawania rad bądź zaprzeczania i bagatelizowania
dziecięcych odczuć warto: po pierwsze zaakceptować pojawiające się emocje, ponieważ
dziecko pokazuje przez nie swoje potrzeby (np. pomocy, odpoczynku) i potrzebuje wsparcia
dorosłych w znalezieniu strategii na ich zaspokojenie; po drugie skupić się na budowaniu
motywacji wewnętrznej dziecka za pomocą otwartych pytań np.: „Co udało ci się już
zrobić?”, „Co jeszcze ci zostało?”, „Do czego może ci się to przydać?”, „Kogo możesz poprosić
o pomoc?”, „Jak inaczej można podejść do tego zagadnienia?”, „Czego potrzebujesz, żeby ci
się dobrze/lepiej pracowało?” itp. Takie pytania „przerzucają” myślenie na inne tory, inspirują
do nowych rozwiązań, pozwalają dostrzec szerszą perspektywę. Ponadto pytając dziecko, nie
podajemy mu gotowych rozwiązań, lecz zachęcamy do samodzielności w poszukiwaniach. A
odnalezienie własnego sposobu przekłada się na naturalną chęcią do działania. Jeśli pomysł
na rozwiązanie pochodzi od dziecka, jest ono bardziej zaangażowane (zmotywowane) niż
wtedy, kiedy rodzice podsuną mu gotowe wyjście.



Jak wspierać motywację wewnętrzną
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5. Pokaż, że popełniane błędy to informacje zwrotne

Sukces i porażka mocno wybrzmiewają w dzisiejszych czasach. Warto zatem zadać
sobie pytania: „Czym dla mnie jako rodzica jest sukces?”, „Po czym poznaję, że moje
dziecko odniosło sukces?”, „Jak podchodzę do porażki?”, „Co wtedy myślę, czuję?”.

Odpowiedź na te pytania wydaje się być kluczowa, szczególnie jeśli chodzi o budowanie i
wzmacnianie motywacji wewnętrznej u dzieci. Sukcesy i niepowodzenia przeplatają się
przez całe życie. To właśnie dorośli przekazują dzieciom podejście do nich. Kiedy sami
dajemy sobie prawo do błędu i potrafimy się do niego przyznać, gdy jesteśmy otwarci na
nowe doświadczenia i stwarzamy w domu bezpieczną atmosferę, w której jest miejsce na
niepowodzenie, dzieci stają się odważne i nie boją się podejmować wyzwań. 



Nastawienie, że błędy to okazja do nauki czegoś nowego, a nie kolejny ciężar do
udźwignięcia, rozwija skrzydła, ponieważ likwiduje lęk blokujący przed
działaniem. Dzieci, które nie boją się popełniać błędów, chętniej angażują się w nowe
aktywności, ponieważ wiedzą, że każde doświadczenie może je czegoś nauczyć. Nie
kierują się chęcią rywalizacji (nastawienie wyłącznie na wyniki, znamienne dla motywacji
zewnętrznej), czerpią radość z samego działania (motywacja wewnętrzna).

Rozwijanie motywacji wewnętrznej u dzieci to proces, który wymaga zaangażowania
dorosłych. Rodzice, którzy wyzbędą się pokusy „poprawiania” dziecka, a przy tym będą
dążyć do zrozumienia jego motywów postępowania, uważnie go słuchać oraz budować
jego adekwatną samoocenę, będą w stanie skutecznie wzmacniać w nim motywację
płynącą z jego wnętrza.

Jak wspierać motywację wewnętrzną
dziecka?



Jak pomóc dziecku radzić sobie 
z porażką?

Dlaczego dzieciom tak bardzo zależy na sukcesach? Powodów może być kilka:

- dają poczucie przyjemności i satysfakcji,

- zaspokajają potrzebę sprawczości, wpływu,

- podnoszą samoocenę („umiem to”, „potrafię!”).



Jak pomóc dziecku radzić sobie 
z porażką?

1. Bądźmy empatyczni

Można powiedzieć: “Jesteś rozczarowana, bo chciałaś widzieć efekty swojego
pieczenia?”, “Jesteś niezadowolony, bo zabrakło ci czasu na skończenie budowli?”, “Nie
podoba ci się twoja praca z plasteliny, tylko Uli, bo zabrakło ci takich kolorów?”, “Chciałeś
dobiec razem z innym dziećmi?”.

Unikajmy przekonywania dziecka, że jego praca jest wspaniała, skoro ono przeżywa
niezadowolenie. Mogą pojawiać się tu rozczarowanie, frustracja, złość, a nawet furia, w
wyniku których dziecko niszczy to, nad czym się trudziło. Pobądźmy z nim, posłuchajmy
jego emocji, poszukajmy potrzeb.



Jak pomóc dziecku radzić sobie 
z porażką?

2. Odkrywajmy przed dzieckiem nauki płynące z niepowodzenia

Kiedy emocje już opadną i dziecko będzie gotowe, warto zastanowić się wspólnie, co
można zrobić inaczej następnym razem. Pozwólmy dziecku na samodzielne
poszukiwanie strategii, nie podsuwajmy gotowych rozwiązań. W ten sposób pokazujemy,
że w porażka też może nieść ze sobą coś pozytywnego

3. Stwarzajmy bezpieczne sytuacje

Czyli takie, w których dziecko może się zmierzyć z porażką na bezpiecznym, rodzinnym
gruncie. Dobrze sprawdzają się różne gry planszowe, zabawy w mocowanki,
przepychanki, ściganki, kiedy dziecko raz wygrywa, raz przegrywa.

Owszem, możemy wtedy usłyszeć: „To nie fair, ja zawsze przegrywam”, ale możemy też
przywołać przykład sprzed kilkunastu minut, że w poprzedniej grze, zabawie to tata był
drugi. To pomaga dzieciom przełamywać fałszywe przeświadczenie o ciągłych
porażkach. W bezpiecznych warunkach mogą też wyrażać swoje uczucia.



Jak pomóc dziecku radzić sobie 
z porażką?

4. Pogratulujmy zwycięstwa

Sposobność ta przychodzi wtedy, gdy dziecko wygrywa, a my nie. Dzieci czasami swoją
frustrację z powodu przegranej rozładowują na koledze; pokażmy, że można inaczej.
Możemy powiedzieć, że następnym razem będziemy mieć nową szansę i że pomimo
przegranej dobrze się bawiliśmy i przyjemnie było spędzić razem czas.

5. Rozmawiajmy

Warto jak najczęściej, może co wieczór, rozmawiać z dzieckiem o jego „sukcesach”,
wzmacniając w ten sposób jego samoocenę, uświadamiając, ile rzeczy już potrafi zrobić,
nad czym chciałoby jeszcze popracować. I to wcale nie muszą być wyłącznie namacalne
efekty w postaci prac plastycznych, konstrukcji z klocków czy nalanej (bez rozlewania)
wody do kubka (choć to również warto dostrzegać). Powiedzmy też dziecku o tym, że na
przykład dziś oddało swoją zabawkę młodszej dziewczynce, mimo że do tej pory tego nie
robiło, a to jego ukochana zabawka.



Jak pomóc dziecku radzić sobie 
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6. Bądźmy przykładem

Każdy z nas ma doświadczenie niejednej własnej porażki albo uczenia się czegoś metodą
prób i błędów, która wymagała od nas wytrwałości i cierpliwości. Podzielmy się naszymi
historiami z dziećmi. Zobaczą, że „supertacie” i „supermamie” – bo za takich przez pierwsze
lata nas uważają – też czasem coś nie wychodzi i to nie jest koniec świata.

Zwróćmy uwagę, jaki przekaz na co dzień dajemy dzieciom – gdy ciasto się nie uda lub gdy
nie dostaniemy spodziewanej premii – dzieci chłoną wszystko jak gąbka – nasze słowa, gesty,
reakcje

7. Zmieńmy perspektywę

Jak my i nasze dziecko postrzegamy porażkę? Czy bycie drugim, trzecim to przegrana? A
może właśnie dziś odniosłem osobiste zwycięstwo, bo udało mi się coś tak, że jestem z tego
zadowolony. Przegrana nie zawsze oznacza to samo, a sukces niejedno ma imię.



Jak nauczyć dziecko radzić sobie 
z emocjami?

1. Nazywanie i akceptowanie uczuć

Zauważ emocje dziecka i zaakceptuj je słowami, a następnie opisz, co się z nim dzieje, aby
mogło zrozumieć związek przyczynowo-skutkowy między tym, co się stało, a jego reakcją na
daną sytuację: Widzę, że się złościsz. Znów zburzyła się wieża, którą
zbudowałeś/zbudowałaś. Rzeczywiście jest to frustrujące, gdy coś nam nie wychodzi, gdy
włożyliśmy dużo wysiłku.

W ten sposób nie tylko pokazujesz dziecku, jak nazywać własne emocje i je interpretować,
lecz także dajesz mu lekcję empatii i uczysz je, na czym polega postawienie się w sytuacji
drugiej osoby i spojrzenie na świat jej oczami.

Zdarza się też, że nie jesteś świadkiem zdarzenia, które wywołało wybuch emocji. Postaraj się
wówczas zastanowić, co widzisz w zachowaniu dziecka, i opowiedz mu o tym, jak rozumiesz
to, co teraz przeżywa. Dowiedz się, jaką wiadomość ono wysyła do ciebie. W ten sposób
pomożesz mu samodzielnie odkrywać emocje, które się pojawiły, zwracając uwagę na to, co
dzieje się z jego ciałem.



Jak nauczyć dziecko radzić sobie 
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2. Uważna obecność i aktywne słuchanie

Uważna obecność polega na okazywaniu troski i zainteresowania problemami dziecka. W ten sposób uczysz je,
że ono i jego zmartwienia są ważne. Nawet, gdy z perspektywy dorosłego wydają się błahe, nie ignoruj ich.

Dzielenie się z innymi swoimi emocjami powinno być jedną z podstawowych umiejętności, która pomaga w
dorosłym życiu radzić sobie z trudnościami i stresem. Dziecko musi czuć się akceptowane i bezpieczne w relacji
z rodzicami, by nauczyło się wyrażać emocje adekwatnie do sytuacji. Jeśli więc pokażesz mu, że
przejmujesz się jego problemami, a ono zawsze może zwrócić się do ciebie z pomocą, łatwiej będzie mu zaufać
innym i zbudować z nimi trwałe i szczęśliwe więzi.

Uważna obecność oznacza również emocjonalną dostępność rodzica, który jest gotowy towarzyszyć dziecku
zarówno wtedy, gdy chce ono podzielić się swoją radością, jak i w trudnych momentach, gdy następuje
emocjonalny wybuch. W takiej sytuacji można zaproponować małemu człowiekowi przytulanie, kołysanie czy
głaskanie, które zazwyczaj koją dziecięcy płacz.

Kontakt fizyczny z dorosłym pomaga maluchowi „zarazić się” jego spokojem i dostroić do jego emocji. Jeśli mały
człowiek nie chce lub nie lubi przytulania w sytuacjach dużego pobudzenia emocjonalnego, po prostu usiądź
blisko i zapewnij go, że jesteś tutaj, by mu pomóc. W tym czasie głęboko oddychaj, licząc do 1000, lub wykonuj
w pamięci skomplikowane obliczenia matematyczne. Twoje opanowanie udzieli się również maluchowi.
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3. Mówienie o swoich emocjach i wewnętrznych zmaganiach

Jesteś dla dziecka pierwszą i najważniejszą osobą, od której uczy się ono radzenia sobie z emocjami,
stresem i napięciami. Jeśli nie odkryjesz własnych sposobów na samoregulację emocjonalną, trudno
będzie ci pomóc małemu człowiekowi.

Samokontrola nie wystarczy, kończy się ona bowiem zazwyczaj złością i frustracją okazywaną
domownikom. Jeśli chcesz skutecznie wspierać dziecko w rozwoju emocjonalnym, zadbaj o siebie.
Znajdź strategie, które pomagają ci, gdy czujesz przeciążenie. Może to być aktywność fizyczna,
świadome oddychanie, joga, lub rozmowa z przyjacielem.

Nie udawaj, że trudne emocje, takie jak złość czy frustracja, cię nie dotyczą. Pokaż dziecku, że ty
również musisz sobie z nimi radzić. Mów głośno o tym, kiedy zmagasz się z wewnętrznymi wyzwaniami i
potrzebujesz naładować baterie. Nie bój się trudnych emocji, ani swoich, ani dziecka. Są one częścią
życia. Lepiej, by dziecko nauczyło się radzić sobie z nimi w bezpiecznej relacji z tobą.
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4. Pokazywanie, jak się zachować w konkretnej sytuacji i jak naprawić błąd

Najważniejsza zasada brzmi: mów, co można robić w danej sytuacji, zamiast zakazywać.

Gdy dziecko chce rozsypywać piasek wokół piaskownicy, powiedz, gdzie jest na to miejsce, np. Piaskiem
bawimy się tylko w piaskownicy. Gdy maluch zabierze zabawkę innemu dziecku na placu zabaw, wyjaśnij
sytuację prostym językiem: To łopatka dziewczynki. Teraz ona się nią bawi. Możesz zapytać, czy chce się
wymienić na twoją lub czy pożyczy ci ją do zabawy potem. Zrezygnuj z pogadanek. Mów tylko tyle, by
dziecko zrozumiało problematyczność sytuacji.

Pomóż mu znaleźć rozwiązania. Im więcej pomysłów znajdziecie, tym lepiej maluch poradzi sobie w
przyszłości. Możecie odwoływać się do wyobraźni i wymyślać własne scenki lub przypominać przygody
ulubionych bohaterów dziecka. Mały człowiek nie chce zjeść obiadu i domaga się lodów? Co powiedział tata
w książce czytanej na dobranoc? Co zrobił bohater? Czy w naszym domu panuje taka sama zasada?



Najtrudniejsze w pomocy małym dzieciom jest to, że towarzyszenie im w
emocjach nie jest jednorazowym zadaniem, ale nieustanną pracą, która

wymaga nie tylko bycia mistrzem zen, lecz także pomysłów na rozwiązanie
konfliktów i energii, która szybko maleje przy małym człowieku mającym tak

wiele potrzeb do zaspokojenia i uczuć do zaopiekowania. Bywają takie dni, że
celem rodzica jest po prostu przetrwanie i to też jest w porządku – warto
zdawać sobie z tego sprawę. Nie ma bowiem idealnych rodziców. Dzieci

potrzebują wystarczająco dobrych.
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