
"Dziecko chce być dobre. 

Jeśli nie umie – naucz, 

jeśli nie wie –wytłumacz, 

jeśli nie może – pomóż" 

 Janusz Korczak 

 

Kształtowanie u dziecka szacunku do swojej i cudzej 
własności 

  

Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko było piękne, mądre, zdrowe, 
uczciwe, dobre… itd. Wśród tych wszystkich zalet płynących z bycia 

rodzicem idealnego dziecka, są rzeczy niezależne i zależne od postaw 
rodzicielskich, czyli takie, które można wypracować. Szczerość i uczciwość 

w szerokim kontekście to podstawowe wartości, których rodzice chcą 
nauczyć swoje dzieci. Rodzice to autorytet dla dzieci więc i przykład do 

naśladowania, ponieważ dzieci uczą się przez obserwowanie postaw 

i zachowań rodziców. Co więcej, dużo zależy od tego, w jaki sposób 
rodzice reagują na kłamstwo lub oszukiwanie, agresję czy złe zachowania 

innych ludzi. 

Jeśli w domu panuje bezpieczna atmosfera i wytworzyły się z dziećmi 
trwałe, bliskie więzi, ciepłe relacje szansa na wypracowanie szczerości, 

uczciwości i zaufania jest ogromna. Wiele zależy od tego, w jaki sposób 
rodzice uczą dzieci postaw wobec otaczającego je świata i wartości, jaką 

atmosferę stwarzają. Mówienie prawdy i uczciwość wymagają odwagi 
i siły, rzadko lubimy przecież przyznawać się do błędów, rzadko też lubimy 

przyznawać komuś rację. Dla dziecka to wielkie wyzwanie, 

dlatego podpowiadamy, w jaki sposób uczyć szczerości. 

Każdy człowiek chce by inni zwracali się do niego z  życzliwością, 
grzecznością i poszanowaniem praw, czyli by odnosili się do nas z 

szacunkiem. Potrafimy zauważyć, odczuwać, gdy ktoś traktuje nas np. 
krytycznie, z lekceważeniem, z ironią. Zwykle nie lubimy takich relacji, a 

przebywanie z ludźmi, którzy nadużywają takich zachowań, nie jest dla 
nas miłe i mamy prawo źle się czuć w ich towarzystwie, jesteśmy urażeni, 

nasza godność cierpi. Szacunek jest nadrzędną podstawą wobec 
wszystkich innych wartości moralnych, bo bez niego trudno jest mówić o 

sprawiedliwości, prawdzie, przyjaźni czy miłości. 



Szacunek to nic innego jak poszanowanie godności innych ludzi i własnej, 

troska o czyjeś dobro i uczucia, grzeczność wyrażona naszym 
zachowaniem i słowami. Szkoda, że dzisiejsze dobre maniery i życzliwość 

stają się coraz mniej popularne. Warto je wpajać dzieciom od 

najmłodszych lat. To trudne zadanie, ponieważ aby przekazać młodym 
ludziom wartości, sami musimy się nimi kierować i stanowić przykład do 

naśladowania. 

 

Szanuj innych 

Rodzicu, czy zdarzyło Ci się plotkować przy dziecku i niepochlebnie o kimś 

wyrażać? Czy zdarzyło Ci się przeklinać jadących przed Tobą kierowców 
czy idących pieszych? Tłumaczenie, że Twoje dziecko jest jeszcze małe i 

nic nie rozumie nie ma sensu - nie trzeba przecież rozumieć, by jakieś 
zachowanie powtórzyć. Dzieci widzą i słyszą dużo więcej niż dorosłym się 

wydaje, chłoną nasze słowa i zachowania niczym gąbka. Każdy, bez 
względu na to kim jest, co robi i skąd pochodzi, ma swoją godność i 

zasługuje na szacunek. Nawet gdy dzień jest gorszy, a on  zajechał Ci 
drogę lub wymusił pierwszeństwo. 

 
 

Bądź wrażliwy na potrzeby i uczucia innych 

Nie żyjemy na świecie sami i musimy liczyć się z innymi: z domownikami, 

rodziną, kolegami, współpracownikami, sąsiadami. Bardzo ważne jest, by 

dziecko miało tego świadomość. Uczmy, że należy dbać o cudze dobro, 
mienie i pracę, a własnymi działaniami nie możemy robić nikomu 

kłopotu. Chodzi o bardzo proste rzeczy, np. zachowywanie ciszy podczas 
czyjegoś odpoczynku, pozostawianie po sobie porządku, oddawanie 

pożyczonych rzeczy w takim stanie jak je pożyczyliśmy, nie zaglądanie do 
cudzej korespondencji, torebki, czy szuflady bez pozwolenia, słuchanie 

wypowiedzi bez przerywania. Tak u dziecka powstaje empatia… 

 

Bądź uczciwy 
"Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być 

nieuczciwym, ale nie warto" powiedział kiedyś profesor Bartoszewski. 

Trudno się z tym nie zgodzić - uczciwość jest bardzo trudna, bo czasami 
po prostu łatwiej i szybciej jest pójść prostszą i krótszą drogą. Lecz 

później żyć z wyrzutami sumienia wcale nie jest takie miłe. Naukę 
uczciwości najlepiej zaczynać od dotrzymywania danego słowa, 

wywiązywania się z umów i szczerości, nawet wtedy, gdy wygodniej 
byłoby skłamać. Wymagając od dziecka najpierw wymagajmy od samych 

siebie. 



Rozmawiaj, tłumacz, wyjaśniaj 

Pamiętaj, że dzieci dopiero uczą się świata i potrzebują mądrego, 
cierpliwego nauczyciela .Rozmawiaj z dzieckiem jak najczęściej i nie bój 

się trudnych tematów- lepiej wyjaśnić mu po rodzicielsku niż zostawić to 

kolegom lub innym osobom . Zasady postępowania, normy moralne, 
dobro i zło, kolory skóry, niepełnosprawność, różnice kulturowe, 

seksualność, odmienne tradycje i zwyczaje, religie świata to coś, od czego 
nie uciekniemy. Świat jest różnobarwny, a rodzic potrafi być dla dziecka 

przewodnikiem po świecie, który wyjaśnia jak bezpiecznie się w nim 
poruszać, znaleźć swoje miejsce i nie pozwalać krzywdzić siebie i nie 

krzywdzić nikogo innego. 

Czasami zdarza się , że dzieci są znudzone i sfrustrowane, mogą wtedy 
eksperymentować z postawami innych wobec własnych niepożądanych 

zachowań. Można zaobserwować, że niszczą własność czyjąś, swoją lub 

publiczną, kiedy wiedzą, że nikt ich nie obserwuje albo nikt im w tym 
poważnie nie przeszkodzi. 

Niszczenie mienia może mieć dwa powody: 

1.    Dziecko może zepsuć coś przez pomyłkę. 

2.    Może też w afekcie wyładować swoją złość na jakimś przedmiocie, 
niszcząc przy tym czyjąś własność. 

Poszanowania cudzej i własnej wartości uczymy poprzez stosowanie: 

Zasady zadośćuczynienia 

W przypadku zniszczenia własności, obojętnie z jakiego powodu, szkoda 
musi być naprawiona. Najlepiej, kiedy bezpośrednio usuwa ją sprawca, 

czyli np. dziecko samo naprawia zniszczony przedmiot lub z własnego 
kieszonkowego pokrywa koszt naprawy. Możliwa jest też inna forma 

„odkupienia winy”,wszystko zależy od wielkości powstałej szkody, np. (np. 
laurka, publiczne przeprosiny, oddanie jakiejś swojej rzeczy do czasu 

naprawy, itp.) Kiedy dziecko zniszczy coś przez pomyłkę, nie powinno się 

go karać. Każdemu może się to zdarzyć. Należy je jednak nakłonić, aby 
przeprosiło osobę poszkodowaną i zastanowiło się, jak może powstałą 

szkodę usunąć.  
W przypadku złośliwego uszkodzenia jakiejś rzeczy obowiązuje ta sama 

zasada: sprawca powinien przeprosić osobę pokrzywdzoną, uczestniczyć w 
naprawieniu przedmiotu bądź też ponieść koszty naprawy w całości, a jeśli 

będzie konieczne - na raty. Ten sposób zadośćuczynienia powinien dziecku 
naprawdę "dać w kość", tak jak na przykład obcięcie kieszonkowego na 

pewien czas. Równocześnie musi mieć zagwarantowaną możliwość 
zrozumienia i przemyślenia sytuacji. Konieczne jest, by nauczył się innych 

sposobów zachowań, które umożliwią mu unikanie podobnych reakcji. 



W przypadku celowego i wyrachowanego uszkodzenia cudzej własności 

należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby zadośćuczynienie odpowiadało 
wyrządzonej szkodzie. Tutaj lepsze będzie naprawienie szkody niż 

pokrycie kosztów naprawy z kieszonkowego. Kary pieniężne - oczywiście 

bardzo „bolesne” dla nastolatków - są jednak raczej czymś abstrakcyjnym. 
Doświadczenie, polegające na tym, aby odczuć ile pracy wymaga 

usunięcie szkody spowodowanej własnym zachowaniem, okazuje się 
bardziej korzystne. „Kary pieniężne”, bywają pewnym 

niebezpieczeństwem, mogą uczyć dzieci i nastolatki, że jeśli jest się w 
stanie zapłacić, można sobie na wszystko pozwolić. 

  

 


