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Broszura dla rodziców i dorosłych
Program poradnictwa dla rodziców

8 tematów
pozytywnej interakcji

PROGRAM PORADNICTWA
DLA RODZICÓW

Niniejsza broszura jest cześcią serii materiałów programu poradnictwa dla rodziców.
Broszurę wydało norweskie Ministerstwo ds dzieci,młodzieży i rodzin.
Pozostaƚy materiał można znaleźć na stronie internetowej:
www.bufetat.no/foreldreveiledning/

Autor broszury jest odpowiedzialny za jej treść.
Informacje dotyczące zamawiania/zakupu materiałów
znajdują się na stronie internetowej.
Pewna część poradników jest dostępna w całości na
stronie internetowej.
PROGRAM PORADNICTWA DLA RODZICÓW ICDP
ICDP Norge (International Child Development Program)
jest norweską organizacją, współpracującą z
miedzynarodową siecią naukowców i organizacji,
które zajmują się rozwojem środków i działań na
rzecz dzieci i opiekunów. ICDP Norge prowadzi też
kursy dla różnych grup użytkowników .
W celu uzyskania bliższych informacji można się
kontaktować z: ICDP Norge,
poczta internetowa/e-mail: icdpnorge@icdp.no
Symbol poradnictwa jest stylizowany na znak runowy
zaczerpniety z książki “Helleristningene i Alta” której
autorem jest Knut Helskog .
Projektant : Virtual Garden Design
Fotografie: Johs Bøe, Ricardofoto, Scanpix Creative,
Grete Flakk, Tine Poppe
Druk: Flisa Trykkeri AS

Przy opracowywaniu tematów o zasadach pozytywnej interakcji, położono
szczególny nacisk na to, aby były sformułowane prosto i na tyle ogólnie by
móc je używać dla różnych grup wiekowych a także aby pozwolily na indywidualne dopasowanie – ponieważ sposob okazywania miłości i uznania
swojemu dziecku jest zależny od potrzeb indywidualnych i kulturowych.
Zagadnienia mają być punktem wyjścia do rozmów , podane przykłady mają
stymulować do wyrażania miłości w sposób naturalny, przedstawiać sens i
rozszerzać doświadczenia dziecka, regulować i ustalać zasady zachowania w
pozytywny sposób.
Tematy są zbiorem doświadczeń wszystkim ogólnie znanych . Niewiele w tym
nowego, niemniej jednak właśnie te doświadczenia są kluczem do dobrego
wychowania.
Tematy pozytywnej interakcji nie są nakazem a jedynie wskazówką i punktem wyjścia do skorzystania z doświadczeń, które większość z rodziców już
posiada, ale które mogą pozostawać w cieniu życia peƚnego stresu.
Pracując nad tymi zagadnieniami w różnych środowiskach kulturowych w
Afryce, Ameryce Łacińskiej i różnych krajach europejskich , stwierdzilismy,
że wyrażaja one wspólne doświadczenia, które większość z nas rozpoznaje i
ocenia jako ważne wychowaniu dzieci w różnym wieku.
Karsten Hundeide
Profesor psychologii Uniwersytetu w Oslo

TEMAT

1

Komunikacja
emocjonalna

Pokaż pozytywne uczucia
- pokaż, że kochasz twoje dziecko.

Dla poczucia bezpieczeństwa dziecka istotne
jest żebys pokazywał że je kochasz , wyrażał
radość i entuzjazm. Małe dzieci, które jeszcze
nie rozumieją mowy , mogą jednak rozpoznać
miłość i odrzucenie, radość i smutek. Można
dać temu wyraz w różny sposób zależnie
oczywiście od wieku dziecka.

•
•
•
•
•
•

Ćwiczenia
A.
B.
C.
D.

Podaj przykłady jak to robisz w praktyce.
Jak na to reaguje twoje dziecko?
Jak myślisz , jaka bedzie reakcja dziecka,
które spotyka się tylko z obojętnością
najbliższych i negatywnymi uczuciami ?
Jakie cechy twojego dziecka cenisz
najbardziej?
W jaki sposób pokazujesz dziecku,
ze je kochasz?

Uśmiech i wpólna radość
Obejmowanie i tulenie
Pieszczoty
Żarty i wspólny śmiech
Przemawianie łagodnym, kochającym tonem
Mów dziecku, że je kochasz wtedy, gdy jest
to stosowne
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TEMAT

Komunikacja
emocjonalna

Dostosuj się do dziecka i podejmij
jego inicjatywę.

Kiedy przebywasz ze swoim dzieckiem, zwróć
uwagę na to czego dziecko sobie życzy, co robi
i czego oczekuje, tak abyś wczuł się w jego
nastrój i spróbował dopasować się do niego
oraz podążał śladem jego zainteresowań. W ten
sposób daj dziecku odczuć, że istotnie się nim
interesujesz.
Wszyscy – zarówno dzieci jak i dorośli- mają
potrzebę bycia “dostrzeganym” i zrozumianym!
Ważnym dla rozwoju dziecka jest aby,
oczywiście w granicach rozsądku, mogło
realizować swoje własne pomysły, zamiast
wykonywać zajęcia narzucane mu przez innych.
Zwróć uwagę na to, aby nie być zbyt szybkim i
nie narzucać swojej woli dziecku. Daj mu czas
na podjęcie własnej inicjatywy. Nie znaczy to, że
dziecko ma tobą rzadzić!
• Udzielaj odpowiedzi, kiedy dziecko zwraca
się do ciebie
• Śledź uważnie działania i postępowania 		
dziecka

•
•
•
•
•

Obserwuj co dziecko robi i czego sobie życzy
Próbuj zrozumieć mowę ciała
Domyśl się czego dziecko sobie życzy i co czuje
Dopasuj swoje reakcje do nastroju dziecka
Wykaż zainteresowanie czynnościami dziecka

Ćwiczenia
A.
B.
C.
D.

Podaj przykład jak to robisz w praktyce.
Jak reaguje twoje dziecko kiedy
odpowiadasz na jego inicjatywę?
Jak zachowuje się dziecko, które nigdy
nie otrzymuje reakcji na swoją inicjatywę?
Jak odczytujesz uczucia i nastrój 		
dziecka porzez jego mowę ciała?

TEMAT

3

Komunikacja
emocjonalna

Rozmawiaj z dzieckiem o rzeczach, które
je zajmują i spróbuj rozpocząć “emocjanalną
rozmowe”.
Nawet tuż po porodzie możliwe jest przekazywanie uczuć i nawiązanie “ rozmowy emocjonalnej” poprzez kontakt wzrokowy, uśmiech,
wymianę gestów i wyrazów radości poprzez
które opiekun komentuje w pozytywny sposób to
co robi dziecko albo czym jest zainteresowane,
a dziecko “odpowiada” radosnymi dźwiekami.
Taka “rozmowa” jest istotna, aby dziecko mogło
się do ciebie przywiązać, aby mogło uczyć się
przebywania z innymi oraz rozwijało mowę.
Również starsze dzieci potrzebują bliskich
kontaktów poprzez poufne rozmowy, w których
mogą się zwierzyć i razem rozmawiać o sprawach osobistych.
•
•
•
•
•
•
•

Rozmowa poufna
Bliski kontakt
Zwierzanie się i “tajemnice”
Kontakt wzrokowy
Rytmiczne naśladowanie mowy ciaƚa
Imitacja i wymiana pozytywnych gestów
Rozmowa polegająca na wzajemnej
wymianie myśli, słów i uczuć

Ćwiczenia
A.
B.
C.
D.

Podaj przykłady jak to robisz w praktyce.
Jak odbywa się rozmowa emocjonalna z dziećmi w
różnym wieku (noworodek, 3-latek, 8-latek, dziewczynka
13- letnia i chłopiec 16- letni)?
Jak będzie rozwijać się dziecko , które rzadko doświadczy
bliskich kontaktów i okazji do zwierzania się innym?
W jaki sposób możesz zorganizować codzienność,
aby znaleźć czas na poufne rozmowy oraz chwile radosci?

Daj pochwałę i uznanie dziecku za to co
potrafiło zrobić.
Aby dziecko mogło rozwijać wiarę w siebie i
miało odwagę próbować nowych rzeczy ważne
jest, aby wierzyło w swoją wartość i miało wiarę
w powodzenie swoich działań.
Nastąpi to kiedy zareagujemy pozytywnie na to
co dziecko zrobiło dobrze: pochwalimy, powiemy co było dobre i dlaczego było dobre.
Bardzo ważne jest aby dziecko miało poczucie,
że jest „dostrzegane” - wtedy rozwinie
w sobie pewność siebie.
„Zauważ” dziecko poprzez:
• Kontakt wzrokowy
• Usmiech i powitanie
• Pieszczotliwy dotyk jako odpowiedź
Potwierdzenie słowne:
• Pochwal i wyraź swoje uznanie:
„to dobrze, fajnie”
„to dobrze, ponieważ jeśli zrobisz to tak, to...”
z wyjaśnieniem dlaczego to jest dobre.

Ćwiczenia
A. Podaj przykłady jak wykonujesz to w praktyce.
B. Jak reaguje twoje dziecko na pochwały kiedy zrobi
coś dobrze?
C. Jak będzie zachowywać się dziecko, które nigdy 		
nie uzyskuje pochwały od swoich rodziców?
D. Jak wyrazić uznanie wobec noworodka?
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TEMAT

Komunikacja
emocjonalna

TEMAT

5

Przekazywanie
i wzbogacanie

Pomóż dziecku w skoncentrowaniu się tak,
żebyście wspólnie mogli przeżywać to co
jest wokół was.

Dzieci często potrzebują pomocy w skoncentrowaniu się. Możesz mu w tym pomóc
przywołując i kierując jego uwagę, na to co dzieje się wokół. Możesz powiedzieć: „ spójrz tu” i
wskazać na to co chcesz, aby dziecko przeżyło
lub zobaczyło albo możesz też samemu zwrócić
uwagę na to czym dziecko zajmuje się, tak aby
podjąć wspólne działania. Często obserwuje się,
że dziecko zajmuje sie swoimi rzeczami a
rodzice czymś zupełnie innym. Bez wspólnych
doznań z otoczeniem trudno jest rozmawiać
ze sobą lub robić coś razem. Jest to podstawą
dobrych kontaktów i komunikowania się.

• koncentracja i wspólne zainteresowania 		
wynikające z obserwacji tego, co zajmuje
uwagę dziecka, na co patrzy i czym jest 		
zainteresowane
• koncentracja poprzez zwracanie uwagi
dziecka i kierowanie jej na przedmioty,
elementy przedmiotów , ich własciwości w
celu uzyskania wspólnego zainteresowania
mówiąc: „zobacz”, „podejdź”

Ćwiczenia
A. Podaj przykłady na to w jaki sposób pomagasz dziecku
w skoncentrowaniu uwagi tak abyście wspólnie przeżywali
przedmioty, otoczenie. Jak reaguje na to twoje dziecko?
B. Jak rozwinie się dziecko, które wciąż jest rozkojarzone tym,
że dużo się wokół niego jednocześnie i nieustannie dzieje i które rzadko
otrzymuje pomoc w skoncentrowaniu się i w rozwijaniu koncentracji.
C. Czy ty i twoje dziecko spędzacie wspólnie czas na rzeczach,
które was interesują?
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TEMAT

Przekazywanie
i wzbogacanie

Nadaj sens przeżyciom dziecka we wspólnym
odbieraniu otoczenia poprzez opis i reakcje
uczuciowe oraz entuzjazm.
Nazywanie rzeczy, opis słowny zjawisk, pokazywanie jak funkcjonują rzeczy,dawanie wyrazu
swoim przeżyciom wobec tego co się wspólnie doznaje doprowadzi do tego, że dziecko
zapamięta to jako coś ważnego i znaczącego.
Aby dziecko zrozumiało co się wokół niego
dzieje i odczuwało to jako istotne i interesujące,
potrzebuje ono osoby dorosłej, która nazwie
te odczucia. Dziecko stanie się wtedy bardziej
pewnym siebie. W ten sposób uczy się np
języka i współdziałania. Zazwyczaj odbywa
się to wręcz automatycznie już od narodzin
dziecka: „ zaraz zmienimy pieluszke, czy nie
masz przypadkiem odparzonej pupy?”
• rozmawianie z dzieckiem o wspólnych
przeżyciach
• nazywanie i opis tego co się wspólnie ogląda
• pokazywanie jak funkcjonują rzeczy
• wyrażanie entuzjazmu i zaangażowania we
wspólne przeżycia

Ćwiczenia
A. Podaj przykłady jak robisz to w praktyce. Jak
reaguje na to twoje dziecko?
B. Jak będzie radziło sobie dziecko, którego nie
uczy się sensu przeżytych doznań?
C. ak uświadamiać przeżycia dzieciom w różnym
wieku ( noworodek, 3-latek, 14- latek)?

TEMAT

7

Przekazywanie
i wzbogacanie

Pogłębij i wyjaśnij to co wspólnie
przeżywasz z dzieckiem

Aby dziecko mogło zrozumieć otaczający je
świat ważnym jest aby ktoś mu wyjaśnił lub
opowiedział historię dlaczego tak się dzieje. U
młodszych dzieci można uzyskać i poszerzyć
zrozumienie i poznanie poprzez porównywanie przeżyć chwili obecnej z wcześniejszymi
doświadczeniami dziecka. „Pamiętasz, kiedy
odwiedziliśmy...? Widzieliśmy wtedy też...”.
Kiedy dziecko będzie starsze, można mu
opowiedzieć historię, wyjaśnić, zadać pytania, znaleźć podobieństwa i różnice itp. W
ten sposób można wpływać na to co dziecko
przeżywa w danej chwili.

Wszystko to jest istotne dla intelektualnego
rozwoju dziecka.
• Wyjaśnij, opowiedz i znajdź przyczynę dlaczego coś się dzieje			
• Porównywanie podobieństw i różnic wobec
innego przeżycia
• Znalezienie powiązania między przeszłością
i przyszłością
• Układanie i opowiadanie historii o tym,
co razem przeżywacie
• Rysowanie, oglądanie zdjęć, urządzanie 		
przedstawień na bazie wspólnych przeżyć.

Ćwiczenia
A. Podaj przykłady jak to robisz w praktyce.
B. W jaki sposób można wzbogacać odbiór otoczenia u
rocznego dziecka. 0Jak pogłębisz odbiór otoczenia u 7-latka?
C. Jak będzie rozwijać się dziecko , które rzadko otrzymuje 		
wyjaśnienie tego co się wokół niego dzieje?
D. Czy w gonitwie życia codziennego znajdujesz czas, by 		
zatrzymać się i wyjaśnić dziecku to o co pyta?
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TEMAT

Wyznaczanie zasad
porozumienia

Pomóż dziecku w samokontroli poprzez
wyznaczanie granic w pozytywny sposób,
kierując nim, wskazując pozytywne
alternatywy oraz poprzez wspólne planowanie.
Dziecko potrzebuje pomocy w samokontroli i
planowaniu. W dużym stopniu odbywa się to
tak że rodzice kierują dzieckiem jednoczesnie
nie odbierając mu inicjatywy. Kiedy dziecko
zachowuje się bezwzględnie i egoistycznie oraz
łamie zasady dobrego postępowania wobec
innych dzieci oraz dorosłych , ważnym jest
aby opiekunowie ustalali pozytywne zasady
postępowania oraz wyjaśniali dlaczego pewne
zachowania są niedozwolone. Zamiast nieustannego zakazywania i mówienia dziecku
„nie” ważnym jest przebywanie z nim oraz
kierowanienie w pozytywny sposób, wskazanie
co wolno mu robić. Często zdarza się, że złe
zachowanie dziecka wynika z chęci zwrócenia
na siebie pozytywnej uwagi rodziców .
• Dostosowanie warunków do zajeć dziecka
np. poprzez uprzątnięcie przedmiotów,
októre się obawiamy, kiedy dzieci sa małe
• Kierowanie zajęciami dziecka poprzez
proponowanie, wskazanie i mówienie co 		
może zrobić
• Pomoc w planowaniu krok po kroku
• Pomoc w zależności od potrzeb dziecka,
odsuwanie się na bok kiedy dziecko samo
sobie radzi z zadaniem, tak aby odniosło
wrażenie, że jest samodzielne
• Zachęć dziecko do wiekszych zadań, w
których musi skorzystac ze wszystkich
swoich umiejętności
• W pozytywny sposob ustal wyraźne zasady
zachowania, wyjaśniając co wolno robić a
czego nie wolno
• Wyjaśnij powody dla których czegoś zabrani
asz, odwróć uwagę dziecka kiedy robi coś
„źle” wskazując na inne zajęcia.
• Umowa ze starszymi dziećmi i młodzieżą np.
ustalająca zasady powrotu do domu

Ćwiczenia
A. Podaj przykłady jak to robisz w praktyce
B. Jak zachowuje się dziecko, które nigdy
nie doznało ustalania zasad / kierowa
nia przez rodziców, lub jest tylko kiero
wane zakazami?
C. W chwilach frustracji najłatwiej jest
negować albo wołać” nie” lub reagować
złością. Jakie mogą być inne, bardziej
pozytywne sposoby regulowania zachowania?

PROGRAM PORADNICTWA
DLA RODZICÓW

Program poradnictwa dla rodziców jest ofertą dla wszystkich, którzy mają
dzieci w wieku 0 -18 lat. W ramach programu mogą rodzice spotykać się w
grupach, aby wymieniać się doświadczeniami i wyciągać wnioski, zastanowiać
się nad własną praktyką wychowawczą. Celem programu jest aby każda
matka i każdy ojciec mogli uzyskać pewność tego, że są dobrymi rodzicami
poprzez uświadomienie sobie co robią dla dobra swoich dzieci.
To nie jest gotowy przepis , ale pomoc w odnalezieniu własnych rozwiązań.
Z pomocą uznanych specjalistów sporządziliśmy ofertę składającą się z
ksiażek , broszur informacyjnych, broszur tematycznych, filmów video i DVD.
Broszura, która dziś Państwo macie w ręku została napisana przez Karsten
Hundeide profesora psychologii, jest jedną z wielu publikacji, które podejmują
różne tematy związane z rodzicielstwem. Poza różnorodnymi broszurami
i filmami, które zostały wydane, wprowadzono w życie lokalnie w gminach,
różne zajęcia nawiązujace do tych pisemnych publikacji.
Przychodnie Matki i Dziecka, przedszkola czy szkoły mogą udzielić informacji
o tym co jest dostępne w waszym najbliższym środowisku.
Więcej informacji na temat poradnictwa dla rodziców znajduje się na
www.bufetat.no/foreldreveiledning/. Tam również znajduje się elektroniczna
wersja broszury.

