Parenting Older Children – Polish

1

Pozytywna dyscyplina
u starszych dzieci
Dyscyplina w stosunku do dzieci starszych




Celem dyscypliny jest to, aby nauczyæ dzieci zasad i wartoœci w naszym spo³eczeñstwie, oraz
pomóc im w zachowaniu samokontroli, aby mog³y wyrosn¹æ na szczêœliwych i odpowiedzialnych
ludzi.
Peel Children's Aid (Organizacja Pomocy Dzieciom w Peel) uwa¿a, ¿e nale¿y u¿ywaæ pozytywnych
metod wychowawczych zamiast bicia lub innych form dyscypliny fizycznej, które mog¹ spowodowaæ
fizyczne lub emocjonalne szkody w rozwoju dziecka.
Nawet karcenie s³owne mo¿e zraniæ dziecko emocjonalnie. Komentarze takie jak na przyk³ad:
„jesteœ niedobry”, mog¹ obni¿yæ poczucie w³asnej wartoœci u dziecka.

Nawi¹zanie wzajemnych stosunków





Zanim zastosuje siê jak¹kolwiek dyscyplinê w stosunku do dziecka, nale¿y nawi¹zaæ z nim stosunki
oparte na mi³oœci i zaufaniu.
Okres niemowlêcy jest najlepszym okresem na budowanie kontaktu z dzieckiem, ale w ¿adnym
wieku nie jest za póŸno na jego rozpoczêcie.
W nawi¹zywaniu stosunków miêdzy rodzicami i dzieckiem pomocne s¹ ³agodne i pe³ne mi³oœci
gesty, spêdzanie razem czasu, szanowanie uczuæ dziecka, dotrzymywanie obietnic, przepraszanie
kiedy jest to konieczne oraz wspólna zabawa.
Dzieci starsze te¿ potrzebuj¹ pieszczot, mimo i¿ czêsto wstydz¹ siê je okazywaæ. Dostosuj
okazywanie uczuæ do wieku dziecka. Zamiast przytulaæ je publicznie, mo¿esz poklepaæ starsze
dziecko po ramieniu.

Planowanie codziennych zajêæ



Codzienna rutyna pomaga dzieciom w ka¿dym wieku czuæ siê bezpiecznie.
Planuj posi³ki, zajêcia przed snem, czy cotygodniowe zajêcia o tej samej porze, aby zachowaæ
porz¹dek w ¿yciu dziecka.

Wskazówki



Rozwi¹zywanie problemów oraz podejmowanie decyzji przygotowuje dziecko do bycia
nastolatkiem.
Dokonywanie wyboru pomaga dzieciom w nauce podejmowania decyzji. Wybór powinien byæ
prosty. Na przyk³ad: „Mo¿esz poœcieliæ ³ó¿ko teraz lub po œniadaniu, wybieraj.”

Ucz rozwi¹zywania problemów




·

Pomó¿ dziecku zrozumieæ problem. Zadawaj pytania, jak na przyk³ad: „Co by siê sta³o, gdybyœ
spróbowa³ ...?”
Wspólnie szukajcie rozwi¹zania.
Wybierzcie najlepsze.
SprawdŸcie je.
Na koñcu przedyskutujcie, jakie rozwi¹zanie by³o dobre a co mo¿na spróbowaæ nastêpnym razem.

Rozwi¹zuj problemy razem z dzieckiem



Kiedy dzieci wyrastaj¹ na nastolatki, w dalszym ci¹gu musz¹ znaæ granice swojego postêpowania,
ale rodzice powinni nieco chêtniej negocjowaæ warunki.
Kiedy dzieci zaczynaj¹ myœleæ samodzielnie, ich odpowiedzi mog¹ rodziców z³oœciæ. Aby nie
straciæ kontaktu z dzieckiem, rodzice musz¹ wiêcej s³uchaæ i wiêcej t³umaczyæ starszym dzieciom.
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Porozmawiaj z rodzicami kolegów twojego dziecka na temat rozs¹dnych ograniczeñ, je¿li chodzi o
sposób ubierania siê albo póŸne wracanie do domu.
Pracuj nad wspólnym rozwi¹zywaniem problemów.

Rozmowy o zachowaniu







W wiêkszoœci wypadków, starsze dzieci mog¹ wystarczaj¹co dok³adnie opisaæ co czuj¹.
Zamiast stosowania metody “time-out”, rodzice mog¹ porozmawiaæ ze starszymi dzieæmi o ich
zachowaniu. Robi¹c to, rodzice powinni skoncentrowaæ siê na zachowaniu dziecka, a nie
na jego osobie.
Z³oœliwe uwagi nie pomog¹ dziecku wyci¹gn¹æ ¿adnych wniosków z pope³nionych b³êdów. Dzieci
szybciej naucz¹ siê czegoœ, jeœli skoncentrujemy siê na faktach takich jak:
 co z³ego dziecko zrobi³o
 zachowanie, którego oczekujesz, lub które wolisz
 co czujesz
Na przyk³ad: “Nie powiedzia³eœ mi gdzie jesteœ i martwi³am siê. Musisz zadzwoniæ do domu, zanim
pójdziesz do kolegi po szkole.“

Od wyboru do negocjacji

Kiedy dzieci dorastaj¹, podejmuj¹ coraz wiêcej decyzji. Negocjowanie jest umiejêtnoœci¹ pomocn¹ w
rozwi¹zywaniu problemów, która to umiejêtnoœæ bêdzie dziecku przydatna w wieku doros³ym. Najprostsz¹
form¹ negocjacji jest pozwolenie dziecku na wybór, kiedy ma coœ zrobiæ (je¿eli jest to mo¿liwe).
Wybór powinien byæ:
 Odpowiedni do mo¿liwoœci dziecka
 W odpowiednich granicach akceptacji
 Zdrowy i bezpieczny
 Realny je¿eli nie mo¿esz czegoœ zaakceptowaæ, nie dawaj mu tego wyboru

Co przynosi rezultaty

Pamiêtaj o tym ¿e, aby pokierowaæ i ukszta³towaæ dziecka zachowanie, mo¿na:
 Chwaliæ dobre sprawowanie
 Daæ przyk³ad zachowania, którego oczekujesz
 Pozwoliæ dziecku uczyæ siê na w³asnych b³êdach (kiedy jest to bezpieczne)
 Postêpowaæ logicznie
 Stosowaæ metodê “time-out”
 Wstrzymaæ przywilej, dopóki wymagania nie s¹ spe³nione
 Daæ wybór
 Wynegocjowaæ umowê

Informacja dla rodziców

Najwa¿niejszym zadaniem w ¿yciu ka¿dego cz³owieka jest byæ matk¹ lub ojcem. Niektórzy rodzice lubi¹
spotykaæ siê z innymi rodzicami, zdobywaæ nowe umiejêtnoœci i zaznajamiaæ siê z najnowszymi poradami
w zakresie wychowania. Niektórzy z nich te¿ potrzebuj¹ pomocy.
Je¿eli potrzebujesz wiêcej informacji, skontaktuj siê z najbli¿sz¹ przychodni¹ lekarsk¹ albo zapytaj swojego
lekarza co jest dostêpne w twoim miejscu zamieszkania. Zadzwoñ do Parents Help Line (Telefon Pomocy
dla Rodziców) pod numer 1-888-603-9100 lub do najbli¿szego biura Children's Aid Society (Organizacji
Pomocy Dzieciom).

Ulotka ta zosta³a opublikowana przy pomocy informacji zawartych w Child Welfare League of Canada (Liga
Opieki Spo³ecznej nad Dzieæmi w Kanadzie) i „Parenting for Life” (Wychowanie Dzieci Przez Ca³e ¿ycie),
przy poparciu The Psychology Foundation of Canada (Psychologiczna Fundacja Kanady) i Kodak Canada.
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