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Rola babci i dziadka w życiu wnuków 

 

Wstęp 

Znane przysłowie mówi, że „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu”1. Czy to 

prawda? Każdy z nas ma jakieś korzenie, rodzinę od której pochodzi, nawet, jeśli z różnych 

przyczyn nie zna jej lub nie utrzymuje z nią kontaktów. Przecież ludzie w większości nie lubią 
byś sami, samotni… Jesteśmy gatunkiem stadnym, dążymy do założenia rodziny i rozmnażania 

się. Czym zatem jest rodzina? 

„Rodzina jest podstawowym systemem społecznym cechującym się określoną strukturą 
wyznaczoną przez liczbę osób w rodzinie i łączące ich relacje. Tradycyjnie za rodzinę 
przyjmuje się formalny związek kobiety i mężczyzny wiodących wspólne życie wraz ze swymi 

dziećmi. […] Model rodziny tradycyjnej obejmuje przynajmniej trzy pokolenia, co skutkuje dużą 
liczbą członków rodziny”.2 

Przyjmując, że jesteśmy standardowym modelem rodziny, posiadamy rodziców i dziadków 

oraz innych członków rodziny. Jakie relacje nas łączą? Czy w tych czasach potrafimy jeszcze 

być bardzo blisko siebie? 

 

1. Jak blisko? 

Współczesny świat zmienia się na tyle szybko, iż dostrzegamy zmiany już między 

następującymi po sobie pokoleniami. Model rodziny ewaluuje, a każde pokolenie żyje nieco 

inaczej. Jednym z efektów modernizacji, czyli unowocześnienia społeczeństwa było odłączenie 

najstarszego pokolenia od rodzin. Oznacza to, iż coraz rzadziej widoczne są rodziny 

międzypokoleniowe, zamieszkujące jedno gospodarstwo domowe. W dużej mierze wpłynęło 

to na osłabienie więzi oraz zwiększenie dystansu między pokoleniem dziadków a ich dorosłymi 

dziećmi i wnukami.3 Nie oznacza to jednak, iż rodzice nie pomagają swoim dorosłym dzieciom, 

ani że dzieci zapominają o swoich rodzicach. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, a wspólnie 

spędzony czas może dać nam wiele korzyści. Jednak, czy potrafimy z niego należycie 

korzystać? 

Badania wskazują na to, iż nas Polaków wyróżnia duża dbałość o więzi rodzinne i 

podtrzymanie kontaktów z pokoleniem dziadków, w porównaniu do innych krajów 

europejskich.4 Z innych badań możemy natomiast wyczytać, iż to, jak bardzo dziadkowie 

angażują się w życie swoich wnuków zależy od pewnych czynników. Osoby starsze, które 

chętnie uczestniczą w wypoczynku swoich wnuków charakteryzują się stosunkowo młodym 
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wiekiem oraz – w subiektywnym odczuciu – niezłym zdrowiem, odpowiednimi warunkami 

materialnymi i mieszkaniowymi. Niewątpliwie znaczenie ma również brak obowiązków 

zawodowych, które dają możliwość wygospodarowania wolnego czasu.5 Oczywistym wydaje 

się jednak, że ważne są również chęci, zarówno ze strony dziadków, jak i wnuków. Łatwiej 

nam cieszyć się na wspólny czas, gdy wiemy, iż będzie on wypełniony wzajemnym 

zrozumieniem, serdecznością, a czasem śmiechem oraz gdy mamy świadomość, że może on 

nam przynieść pewne korzyści, zwłaszcza te niematerialne. 

 

2. Rola dziadków w życiu wnuków 

„Więź dziadków z wnukami jest jedyna i niepowtarzalna. Jest więzią życiodajną, której nic 

nie zastąpi”.6 Wzajemne relacje między starszym pokoleniem a ich wnukami mogą przynieść 
wiele dobrego dla obu stron. Bogata literatura opisująca ten temat wskazuje na spore korzyści, 

jakie może przynieść wspólnie spędzony czas oraz szeroko opisuje, jaką rolę spełniają 
dziadkowie w życiu dziecka. 

Pokolenie dziadków, przyzwyczajonych do pracy i ciągłej aktywności nie zawsze potrafi 

poradzić sobie z dużą ilością czasu wolnego i mimo osiągniecia wieku emerytalnego, dalej 

pragną uczestniczyć w życiu społecznym i rodzinnym. To przekonanie, że cały czas są komuś 
potrzebni korzystnie wpływa na kondycję psychiczną, a pośrednio także fizyczną starszych 

osób.7 Okres starości może okazać się najdłuższym okresem życia, dlatego też warto 

zatroszczyć się o to, by był on przeżywany jak najpełniej i w jak najlepszej formie.8 W tym 

czasie warto wygospodarować także chwile dla swoich wnuków. Młode pokolenie może 

wnieść wiele radości w każdy dzień. Ich energia może być spożytkowana w sposób korzystny 

dla obu stron. Wspólne spacery, zakupy czy sprzątanie sprawiają, iż dziadkom jest lżej, a 

wnukowie mają możliwość ciągłej nauki w praktyce od osób niezwykle już doświadczonych. 

Bywa jednak, że i dzieci uczą czegoś swoich dziadków. Pokazują, jak wysłać e – mail lub 

obsłużyć smartfona, pomagają odnaleźć się w nieustannie zmieniającym się świecie oraz w 

nieodłącznych już w nim – nowych technologiach. 

Mówi się, że „rodzice są od wychowywania, a babcia i dziadek od… kochania i 

rozpieszczania”.9 Dziadkowie często wychodzą z takiego założenia, chcąc dać swoim wnukom 

to, co według nich jest najlepsze. Często, nie widzą nic złego w dawaniu słodyczy przed 

obiadem czy w zbyt długim oglądaniu telewizji, mimo iż rodzice na to nie pozwalają. Nie 

ponoszą ciężaru wychowania i edukacji młodego człowieka, więc wspólny czas mija im 

zazwyczaj w luźnej atmosferze. Przy nich dzieci nie czują się spięte, odpoczywają. Na szczęście 

wielu dziadków korzysta z bogactwa uzbieranych przez lata doświadczeń i stara się je 

przekazywać wnukom. Osoby starsze to skarb nie do przecenienia, ich wspomnienia i zdobyta 

przez lata wiedza powinny budzić zainteresowanie młodego pokolenia. Posiadają oni też cechy, 
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których młodym, zabieganym rodzicom czasem brakuje. Dziadkowie są często 

urzeczywistnieniem wartości, takich jak: cierpliwość, serdeczność, ofiarność czy 

sprawiedliwość.10 Często dzięki swojemu obiektywizmowi oraz chłodnemu patrzeniu na 

sprawy pomagają również w rozwiązaniu konfliktów i rozładowaniu napięć między rodzicami 

a dziećmi.11 Przekazywane przez nich rady życiowe i wychowawcze oparte na własnym 

doświadczeniu dają im poczucie bycia potrzebnym i spełnionym, a ich wiedza nabiera ciągłości 

i nowego życia. Bywa i tak, że młode pokolenie woli pójść po poradę do osoby mającej większy 

dystans do pewnych spraw i wolą kierować swoje problemy do dziadków, którzy mają więcej 

czasu, aby ich wysłuchać, niż do często zajętych rodziców.  

Według badań przeprowadzonych w jednym z przedszkoli miłość wobec dziadków 

deklaruje 64% dzieci12. Za co dzieci kochają babcię i dziadka? Wśród odpowiedzi padało, iż 
babcia: „nauczyła modlitwy; zawsze coś kupuje; uratowała mnie, jak się dusiłem; opiekowała 

się mną, gdy mama była w szpitalu, przywozi mi prezenty”. Dziadkowie natomiast odpowiadali 

głównie za zabawę z wnukami, rozśmieszanie i przytulanie. Większość dzieci biorących udział 

w badaniu doceniła jednak u dziadków głownie takie cechy, jak dobroć oraz wolny czas, który 

przeznaczali na bycie ze swoimi wnukami. 

Rozmowa jest najczęstszym sposobem na spędzanie wolnego czasu pokolenia dziadków i 

wnuków.13 Dzięki rozmowom obie strony nie czują się samotne, mają komu opowiedzieć swój 

dzień, wyrzucić tkwiące w nich emocje. Poprzez kontakty z dziadkami młody człowiek uczy 

się szacunku dla osób starszych, oswaja się ze starością oraz w pewien sposób przygotowuje 

do śmierci. Stara się zrozumieć, że on też nie zawsze będzie w pełni sił. Nie można odsuwać 
dziecka od tego, co jest częścią każdego ludzkiego życia i prawdopodobnie czeka każdego z 

nas. „Bez uczestnictwa dziadków w życiu rodziny i wychowaniu o wiele trudniej odkrywać 
tajemnice życia. Brak lub słaby kontakt wnuków z dziadkami wpływa na mniejsze poczucie 

tożsamości rodowej i rodzinnej, utrudnia wykształcenie dumy rodzinnej, tak ważnej w 

kształtowaniu poczucia tożsamości indywidualnej”. 14 Łatwiej jest odkrywać i zrozumieć 
samego siebie wiedząc, jaką historię ma nasza rodzina oraz jaki bagaż doświadczeń niosą ze 

sobą kolejne pokolenia. Jednak rozmowa i wspólne spacery to nie jedyny sposób na wspólne 

spędzanie czasu. Jak inaczej można go wykorzystać? 

3. Jak wykorzystać wspólny czas? - propozycje wspólnych zabaw 

Wspólny czas należy wykorzystać tak, aby żadna ze stron nie czuła się pominięta czy 

znudzona (nie oznacza to jednak, że nuda nie jest potrzebna a czas musi być nieustannie 

wypełniony aktywnościami). Niezwykle ważne jest, aby potrafić ze sobą rozmawiać, znaleźć 
tematy, które łączą obie strony i słuchać siebie nawzajem. Warto jednak rozszerzyć zakres 

działań o inne aktywności.  
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Wiek przedszkolny często nazywany jest wiekiem zabawy. W tym okresie życia bowiem 

zabawa stanowi najważniejszą czynność podejmowaną przez dziecko, przyjmując często różne 

bogate i ciekawe formy. Poprzez zabawę dziecko ma możliwość doskonalenia nabytych już 
sprawności czy poszerzenia wiadomości o otaczającym świecie.15 Dlatego w tym czasie 

najłatwiej dotrzeć do dziecka poprzez zabawę. 

Osoby starsze często nie mają już na tyle sił, aby uczestniczyć w zabawach ruchowych na 

świeżym powietrzu na równi z pełnymi energii wnukami. Dlatego też przytoczonych zostanie 

kilka propozycji zabaw w domu, które mogą być inspirujące i ciekawe dla obu pokoleń. Zostaną 
one podzielone na dwie kategorie: 

• zabawy tematyczne: są to zabawy, w których dzieci odzwierciedlają sytuacje życia 

codziennego i często wcielają się w role dorosłych, np. zabawa w sklep, dom, lekarza 

czy fryzjera16. Warto dać dziecku wybór, zapytać, w co chciałoby się pobawić. Do 

zabaw tematycznych mogą posłużyć specjalistyczne zabawki, które dzieci już w dużej 

mierze posiadają, często jednak wystarczą przedmioty codziennego użytku. Poprzez 

takie zabawy dzieci poznają różne zawody, uczą się, jak postępować w życiu 

codziennym, oswajają się także ze stresującymi dla nich w normalnym życiu 

sytuacjami, np. wizytą u lekarza. 

• zabawy stolikowe: są to wszelkiego rodzaju gry, które nie wymagają od uczestników 

aktywności fizycznej, idealnie nadają się na pochmurne dni oraz na spotkania z 

dziadkami. Mogą to być wszelkiego rodzaju gry planszowe czy karciane. Opisane 

zostały jednak przykłady gier do których nie potrzebujemy wielu rekwizytów, 

wystarczy kartka, ołówek i otwarty, chętny do zabawy umysł. Są to: 

- „Wisielec”: dwóch uczestników uzgadnia kategorię, np. tytuł filmu lub piosenki. Po wybraniu 

wyrażenia, pierwszy uczestnik rysuje na kartce papieru kreski, odpowiadające każdej literze 

tego wyrażenia. Pierwszy zawodnik jest wisielcem i rysuje szubienicę na papierze. Drugi 

zawodnik ma za zadanie odgadnąć litery znajdujące się w odgadywanym haśle. Jeśli zgadnie 

poprawnie – wisielec pisze tę literę w miejscach, w których pojawia się w wyrażeniu. Drugi 

zawodnik zgaduje do mementu, aż uzupełni wszystkie litery. Jeśli podana litera jest 

nieprawidłowa, wówczas wisielec rysuje głowę na szubienicy. Każde kolejne nieodgadnięcie 

litery oznacza narysowani innej, kolejnej części cała (ręki, nogi itd.). Runda kończy się, gdy 

drugi zawodnik odgadnie wszystkie litery w haśle lub kiedy postać rysowana na szubienicy 

będzie kompletna. Wtedy role odmieniają się i druga osoba staje się wisielcem i wymyśla nowe 

wyrażenie.17 

- „Wąż”: do gry potrzebna jest kartka w kratkę, na której rysujemy kropki (w miejscu łączenia 

się kratek). W tej grze pierwsza osoba rysuje linię, która ma połączyć jakiekolwiek przylegające 

do siebie kropki, położone poziomo lub pionowo, ale nie skośnie. Drugi zawodnik rysuje linię 
łączącą koniec istniejącej linii z kolejną kropką. Zawodnicy na zmianę dodają linię do 

tworzącego się „węża”. Każda z osób próbuje zmusić swojego przeciwnika do narysowania 

linii, która połączy węża z jego ogonem. I ta osoba przegrywa.18 
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- „Papierowe dziecko”: do tej zabawy przyda się duży arkusz papieru, który należy rozłożyć na 

podłodze. Należy poprosić dziecko, aby się na nim położyło i odrysować jego kształt. Po 

wspólnym wycięciu postaci można domalować swojemu papierowemu cieniowi twarz i 

ubranie. Można też odrysować swoje dłonie oraz stopy i porównać ich wielkości.19 

Ilość zabaw i gier jest nieograniczona. Ważne jest, aby pobudzić naszą wyobraźnię i 
robić to, na co w danej chwili obie strony mają ochotę. Możemy pobawić się w skojarzenia, 

zagadki, kalambury, poukładać puzzle czy wykonać różnego rodzaju prace plastyczno – 

techniczne. Niektórzy dziadkowie chętnie swoim wnukom czytają, inni będą woleli razem 

pomajsterkować czy pograć w piłkę lub pobudować z klocków. Warto również angażować 
wnuki w pomoc przy codziennych obowiązkach, tj. sprzątanie, gotowanie czy robienie 

zakupów, będzie to ulgą dla dziadków oraz nauką nowych umiejętności dla dziecka. Wspaniale 

jest, gdy dziadkowie mają swoje pasje, którymi mogą „zarazić” młodsze pokolenie. Niektórzy 

grają na instrumencie, inni szyją, składają modele samolotów czy origami. Może odkryjemy, 

iż te zainteresowania będą równie ciekawe dla dziecka i wspólny czas będzie mijał na śpiewaniu 

czy jeździe na rowerach. Ważne jest również, aby w miarę możliwości wyjść z wnukiem na 

dwór, choć na krótki spacer lub plac zabaw. Dzieci są pełne energii i muszą znaleźć dla niej 

ujście w ciągu dnia.  

Zakończenie 

 Zabawy z babcią i dziadkiem to czas, który powinien upływać w przyjemnej atmosferze, 

pełnej miłości, radości i szacunku dla obu stron. To czas, który może nauczyć, ale i dać 
wytchnienie. Czerpmy z wiedzy i doświadczenia osób starszych, starajmy się zrozumieć, że 

mają oni już swoje przyzwyczajenia oraz że czasem może im już brakować sił. Dziadkowie i 

wnukowie w większości przypadków lubią spędzać ze sobą czas. Czują również i rozumieją, 
jak dużo daje on korzyści. Jest wiele możliwości w życiu codziennym, aby nuda nie wkradła 

się do ich domu. Nie brakuje również propozycji zabaw, które mogą połączyć pokolenia. Warto 

zadbać o to, aby młoda generacja mogła kiedyś wspominać swoje dzieciństwo, jako czas 

wartościowy. Wskazane jest, aby swój udział w tym, mieli także dziadkowie. 
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