
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

To są właśnie te MAGICZNE słowa, które 
nic nie kosztują, a przynoszą tak wiele 
korzyści: 

• torują nam drogę do ludzi,  

• pozwalają na nawiązanie pozytywnego 
kontaktu, 

• stwarzają życzliwą atmosferę.  

Są to zwroty powszechnie znane, ale nie 

zawsze używane. Z niewiadomych 

powodów sporo osób wykazuje też daleko 

idącą powściągliwość w ich stosowaniu. 

To błąd. 

Nie szczędźmy sobie tych najprostszych 

przejawów grzeczności i życzliwości. 

Kodujmy je w naszych dzieciach od 

najmłodszych lat i sami ich używajmy 

dając właściwy przykład. 

 
 



 

Dzieci nie rodzą się z zakodowanym wulgarnym 

słownictwem i kłótliwością. 

Od kogoś muszą się tego nauczyć i gdzieś to podpatrzeć. 

Dlatego starajmy się postępować tak, jakbyśmy chcieli, żeby 

nasze dzieci postępowały. 

Wartości, jakim dzisiaj hołdujemy, są wartościami i czynami, 

które jutro zostaną przyjęte przez nasze dzieci, które mogą 

ulegać wpływom rówieśników i mediów, ale najczęściej 

przyjmują wartości i postawy przekazywane przez rodziców. 

 Pierwszy obraz świata dziecko wynosi z rodzinnego 

domu. To od rodziców dziecko po raz pierwszy dowiaduje 

się o sobie samym, o relacjach pomiędzy ludźmi, 

o najważniejszych wartościach i przenosi obraz rodzinnego 

„miniświata” na wizję świata zewnętrznego. Naśladuje 

postawy, zachowania, powtarza słowa i opinie. Rodzice 

stanowią wyrocznię w wielu istotnych sprawach 

(w dyskusjach z rówieśnikami dziecko powołuje się na opinie 

rodziców jako na prawdę niepodważalną, niepodlegającą 

dyskusji). 

Rodzice. Wasze zachowania mają tak głęboki wpływ na 

dzieci, że zobowiązuje to Was do zachowywania się 

właściwie. 



 

Dlatego: 

• Jeśli masz zwyczaj przeklinać, stojąc  

w korku ulicznym, to nie zdziw się, gdy usłyszysz parę 

dosadnych słów z ust dziecka, kiedy coś mu się nie uda. 

• Jeśli mijasz się z prawdą, rozmawiając  

z kolegą przez telefon, bo chcesz się wykręcić od 

niechcianego spotkania, to nie dziw się, że dziecko kłamie, 

kiedy pytasz, kto zbił wazon.  

• Kiedy traktujemy innych uprzejmie  

i wspaniałomyślnie, odzywamy się do innych z szacunkiem, 

to pokazujemy naszym dzieciom, jaka wartość mają dla 

nas relacje z innymi ludźmi. 

• Podobną, lecz szkodliwą lekcję otrzymują, kiedy jesteśmy 

wobec innych małostkowi, samolubni, wulgarni itp. 

Drodzy Rodzice, jeśli relacje w Waszej rodzinie oparte są na 

wzajemnej miłości, szacunku i szczerości, a dziecko stanowi 

pełnoprawnego członka rodziny, możecie spać spokojnie. 

Wasze dziecko z pewnością wyrośnie na człowieka o silnym 

poczuciu wartości, odważnego i potrafiącego odnaleźć się 

w satysfakcjonujących relacjach z innymi ludźmi.  

 

 



 

ECHO MOICH SŁÓW 

W USTACH DZIECKA 

 

MÓJ DOBRY PRZYKŁAD 

 

 
 
 

TE SŁOWA NIE MOGĄ CIĘ KRĘPOWAĆ. 

 

 

SĄ NAJWAŻNIEJSZYMI SŁOWAMI 

NA ŚWIECIE!!! 

 

 

ZWRACAJ SIĘ NIMI DO SWOJEGO DZIECKA TAK 

CZĘSTO JAK TO TYLKO JEST MOŻLIWE. 

DZIECI TEGO POTRZEBUJĄ!!! 

 



 

Rozmowy z osobami najbliższymi, czyli z rodzicami, są  

w życiu dziecka bardzo ważne. 

 

• W obszarze emocji i uczuć rozmowa z rodzicami pozwala 

na rozładowanie napięć, wyrażanie wewnętrznych przeżyć 

i doznań, 

w atmosferze 

akceptacji 

i bezpieczeństwa. 

W sferze myślenia 

rozmowy uczą je 

logicznego rozumowania 

i argumentowania.  

• W zakresie umiejętności 

społecznych rozmowy umożliwiają 

trenowanie zdolności komunikacyjnych, 

wpływają na bogacenie słownictwa, uczą słuchania 

i jasnego wyrażania myśli.  

• Sposób prowadzenia dialogu, poszanowanie stanowiska 

rozmówcy – dziecka, jest cennym elementem 

w kształtowaniu się jego poczucia własnej wartości (jestem 

mądry, jestem ważny, mam prawo do własnego zdania). 

 

      

      



 

Wasze dziecko z pewnością 

wyrośnie na człowieka 

o silnym poczuciu wartości, 

odważnego i potrafiącego 

odnaleźć się 

w satysfakcjonujących 

relacjach z innymi 

Drodzy Rodzice, jeśli relacje w Waszej rodzinie 

oparte są na wzajemnej miłości, szacunku 

i szczerości, a dziecko stanowi pełnoprawnego 

członka rodziny, możecie spać spokojnie. 

 

ludźmi. 

Dzięki rozmowom rodzice mogą poznać swoje dziecko, jego 

poglądy, myśli i uczucia. Z drugiej zaś strony rozmowy 

pozwalają skutecznie wspierać, pomagać i w pewnym stopniu 

kierować rozwojem dziecka. Będąc osobami odpowiedzialnymi 

za ten rozwój, rodzice nie powinni z takich rozmów rezygnować.  
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