
Jak wychowywać dziecko w tych dziwnych czasach?  

Drogi w wychowaniu dzieci:  

– jaką idziesz?  

– jaką wybierasz?  

Rodzicielstwo i wychowanie dzieci to nie lada wyzwanie. Pandemia i kolejny lockdown nie 

pomagają w budowaniu relacji czy wychowywaniu dzieci. Zmiana dotychczasowego trybu 

życia stale wywołuje w nas takie uczucia jak lęk, stres i niepewność, co bez wątpienia ma 

ogromny wpływ na zdrowie psychiczne nie tylko osób dorosłych, ale również dzieci. Złość czy 

frustracja stała się coraz częstszą emocją dnia codziennego, co z pewnością znacząco utrudnia 

wychowywanie najmłodszego członka rodziny. Dlatego to wychowywanie w dobie pandemii 

stało się jeszcze „twardszym orzechem do zgryzienia”.  

Rola rodziców w całym okresie dorastania jest niezwykle ważna i zarazem bardzo trudna. To 

od nich w dużej mierze zależy jakość relacji z dzieckiem, sposób komunikacji spraw ważnych 

i dalszy rozwój wychowanka na późniejszych etapach życia. Dzieciństwo i okres dorastania to 

najważniejszy czas dla dziecka pod kątem kształtowania osobowości i bez wątpienia rzutujący 

na jego „sposób bycia” w przyszłości. Pandemia z jednej strony dała nam przestrzeń na 

wspólne spędzanie czasu, poznanie się, rozmowę, którą być może odkładaliśmy od bardzo 

dawna. Z drugiej zaś strony utrudniła wychowywanie poprzez liczne ograniczenia, ciągłe 

przesiadywanie w domach, zamknięcie szkół, przedszkoli i brak kontaktów z rówieśnikami, 

które są dla dzieci niezbędne.  

Każdy rodzic marzy o tym, by wychować dziecko jak najlepiej potrafi. Chce przekazać 

najlepsze wzorce zachowań, cenione wartości i rady, by ograniczyć popełnianie jego błędów 

w przyszłości do minimum. Dobrym kierunkiem jest uzbrojenie się w cierpliwość. Ważne jest, 

by w sytuacjach problemowych zachować tzw. „zimną krew”, by móc konstruktywnie 

porozmawiać z dzieckiem. W rozmowie powinniśmy unikać etykietowania, czyli kolokwialnie 

mówiąc przyklejania dziecku łatki, że jest np. złym dzieckiem. Takie szufladkowanie 

z pewnością odbije się na dalszym rozwoju dziecka, dlatego tym bardziej w żaden sposób nie 

poprawi to naszej sytuacji, a wręcz przeciwnie – pogorszy. Kolejną ważną kwestią jest 

konsekwentność. Uleganie dzieciom to częsty problem rodziców, dlatego w swoim 

postępowaniu warto zwrócić uwagę właśnie na konsekwentność. Tylko poprzez jasne stawianie 

granic pokażemy dziecku, na co może sobie pozwolić, a na co nie. Warto również ustalić 

wspólne zasady z pozostałym członkami rodziny, by móc przekazywać dziecku zrozumiałe, ale 

przede wszystkim spójne komunikaty. To ważne, ponieważ nierzadko bywa tak, że dziecko jest 

pomiędzy tym, co mówi mama, a tym co mówi tata i jest zagubione, gdyż każda ze stron ma 

swój inny punkt widzenia i przekazuje zupełnie różne wzorce. Dlatego starajmy się 

wychowywać dziecko spokojnie, spójnie i przede wszystkim z miłością. 
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