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Dziecko potrzebuje naszego zainteresowania 

Każdy z nas potrzebuje uwagi innych ludzi. W ich zainteresowaniu przeglądamy się jak w 

lustrze, z kontaktów społecznych czerpiemy poczucie własnej wartości. Poświęcać komuś 

uwagę to w skupieniu słuchać, co ma nam do powiedzenia, koncentrować się na jego 

potrzebach i uczuciach. Traktowanie innych z uwagą jest także wyrazem naszej akceptacji i 

szacunku. 

 Uwagi bliskich szczególnie potrzebują dzieci. Bez niej nie mogłyby przeżyć. To dlatego 

płacz niemowlęcia jest tak zniewalający - żebyśmy je musieli nakarmić, przewinąć, przytulić. 

Ale i później, gdy dziecko nie jest już tak bezradne, nasza uwaga jest mu niezbędna. Dzięki 

niej wie, że jest ważne i kochane, ma odwagę poznawać świat i podejmować nowe zadania. 

Mniej zraża się niepowodzeniami i lepiej radzi sobie ze stresem. 

 Dziecko, któremu rodzice okazują dużo zainteresowania, ma lepsze mniemanie o sobie, jest 

bardziej pogodne i zrównoważone, a przez to śmielej nawiązuje kontakty z rówieśnikami i 

łatwiej zdobywa ich sympatię. Jest też zdrowsze - rzadziej skarży się na bóle brzucha, lepiej 

śpi, jest bardziej odporne na infekcje. 

Żeby okazać komuś uwagę, musimy z nim być. Ale to nie wystarczy. Można spędzać z 

dzieckiem całe dnie i wciąż błądzić myślami gdzieś daleko. Dziecko natychmiast to wyczuje i 

będzie się domagało pełnej koncentracji na nim tu i teraz. 

 Dziecko ma prawo domagać się od nas uwagi. Jeśli zazwyczaj ją otrzymuje, nie musi stale 

walczyć o zainteresowanie otoczenia. 

Dziecko traktowane z uwagą ma poczucie bezpieczeństwa i własnej godności. Ma szansę 

wyrosnąć na człowieka kierującego się w życiu zasadami, a nie ciągłym głodem aprobaty ze 

strony innych. 

Z kolei dziecko, któremu często brak uwagi ze strony najbliższych, zaczyna walczyć o 

jakiekolwiek zainteresowanie, niekoniecznie przyjazne. Nawet pretensje i krzyki są dla niego 

lepsze od emocjonalnej pustki. Dlatego prowokuje rodziców - stąd ataki złości, wszczynanie 

awantur, upór i bunt. Stąd agresja wobec rówieśników i niszczenie zabawek - to wszystko, co 

rodzice zazwyczaj określają mianem "niegrzeczności", w rzeczywistości może być wołaniem 

o uwagę i troskę. 

 Jeśli będziemy karać dziecko za takie zachowanie, tylko pogorszymy sprawę. Bo nie jest to z 

jego strony żadna przemyślana strategia. Ono walczy o to, co dla niego najważniejsze. 

Domaga się uwagi z najgłębszej potrzeby, a czyni to w tak skrajnych formach, kiedy inne 

sposoby zawiodą. Podobnie zachowywać się mogą dzieci, którym nie stawia się żadnych 

ograniczeń. Zbyt duży margines swobody sprawia bowiem, że tracą grunt pod nogami. Starają 

się więc nieświadomie zmusić rodziców, by im wyraźnie pokazali, co wolno, a czego nie 

wolno. 

Im więcej trudnych sytuacji, tym więcej uważnej troski potrzebuje młody człowiek. Tak samo 

jest z nami, dorosłymi - nowa praca, kłopoty rodzinne, gorszy nastrój i potrzebujemy więcej 

emocjonalnego wsparcia. Tyle że dorosły w dużym stopniu sam dla siebie potrafi być 

oparciem - dziecko jeszcze tego nie potrafi. 



Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zajęta i ile obowiązków masz na głowie, zaoferuj 

dziecku co najmniej pół godziny dziennie "tylko dla niego" (co oczywiście wcale nie 

znaczy, że możesz ignorować malucha przez resztę dnia). To ma być czas, kiedy twoja uwaga 

jest skupiona wyłącznie na dziecku. 

Taki czas musi znaleźć się co dzień, niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zmęczona. I nie 

może być odebrany za karę, choćby młody człowiek nie wiadomo jak narozrabiał. Gdy jesteś 

z dzieckiem, zwróć uwagę na trzy ważne sprawy: 

 •  twój spokój - to trudne, ale spróbuj nie przenosić na dziecko swoich stresów, 

rozdrażnienia, zmęczenia. Zrób kilka głębokich oddechów i zrelaksuj się, zanim skupisz się 

na maluchu; 

 •  uważne słuchanie - najlepiej usiądź z dzieckiem tak, żebyś mogła mu patrzeć w oczy, i 

spróbuj naprawdę usłyszeć, co maluch chce ci przekazać; 

 •  kontakt fizyczny - łatwiej o prawdziwe porozumienie, kiedy jesteśmy blisko. Przytulaj 

dziecko, głaszcz, trzymaj za rękę. 

 

Dziecko szczególnie potrzebuje uwagi rodziców, gdy: 

 •  urodziło mu się młodsze rodzeństwo 

•  jest chore, źle się czuje 

 •  idzie do nowej szkoły 

 •  ma problemy z rówieśnikami 

•  mama wraca do pracy 

 •  rodzice często się kłócą 

 •  w domu panuje chaos, nie ma stałego porządku dnia 

 •  dorośli mają problemy, w domu panuje ciężka atmosfera 

 •  rodzina się przeprowadza 

 •  rodzice nie dotrzymują obietnic 

 •  w życiu dziecka zachodzą inne zmiany, do których musi się przystosować. 

 

 

 

Postawy rodzicielskie 

Na podstawie własnych badań M. Ziemska wyróżniła prawidłowe i nieprawidłowe postawy 

rodzicielskie. Do właściwych postaw rodzicielskich należą: 

Prawidłowe postawy rodzicielskie 

 Akceptacja dziecka – przyjęcie dziecka takim, jakim ono jest wraz z jego 

usposobieniem, cechami fizycznymi i możliwościami umysłowymi. Rodzice, którzy 

akceptują swoje dziecko, lubią je i nie ukrywają swoich uczuć przed dzieckiem, a 

przebywanie z dzieckiem daje im przyjemność. Znają potrzeby dziecka i zaspokajają 

je. Taka postawa daje dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz zadowolenie z własnego 

istnienia. 

 Współdziałanie z dzieckiem – postawa ta przejawia się zaangażowaniem i 

zainteresowaniem rodziców pracą i zabawą dziecka oraz zaangażowaniem dziecka w 

sprawy domu i rodziców. Angażowanie to musi być stosowne do fazy rozwoju 

dziecka. 



 Dawanie dziecku, właściwej do jego wieku swobody – dziecko w miarę rozwoju staje 

się coraz mniej zależne pod względem fizycznym od swoich rodziców, natomiast pod 

względem psychicznym rozwija się coraz bardziej świadoma więź psychiczna. Wraz z 

dorastaniem dziecko otrzymuje coraz więcej swobody, może bawić się i pracować z 

dala od rodziców, a pomimo tego rodzice nadal umieją utrzymać autorytet. 

 Uznanie praw dziecka jako równych, bez przeceniania lub niedoceniania jego woli. 

Aktywność dziecka oceniana jest w sposób swobodny, bez oznak dyktatorstwa i 

formalności. Rodzice pozwalają dziecku na odpowiedzialność za własne działanie i 

oczekują, aby dziecko przejawiało dojrzałe zachowanie. Takie postępowanie jest 

wyrazem szacunku dla indywidualnych cech dziecka. Kierowanie dzieckiem oparte 

jest na podsuwaniu mu sugestii, a nie na narzucaniu mu własnej woli lub wymuszaniu 

określonego postępowania. Dziecko w takiej sytuacji wie czego oczekują od niego 

rodzice i stara się spełniać te oczekiwania, gdyż są to oczekiwania na miarę jego 

możliwości. Rodzice przejawiający postawy właściwe wobec dziecka, nie mają 

trudności w nawiązywaniu kontaktów z dzieckiem, chętnie opiekują się nim, 

zaspokajają jego potrzeby oraz okazują dużo cierpliwości. Rodzice ci są zdolni do 

obiektywnej oceny własnego dziecka. 

Niewłaściwe postawy rodzicielskie 

Każdej z postaw właściwych odpowiada postawa przeciwna, stanowczo niewłaściwa. Do 

grup postaw niewłaściwych M. Ziemska zalicza: 

 Postawę unikającą – którą cechuje ubogi stosunek uczuciowy lub zupełna obojętność. 

Przebywanie z dzieckiem sprawia rodzicom trudności i nie należy do przyjemności. 

Przy tej postawie występuje zaniedbywanie dziecka pod różnymi względami - 

zarówno jego potrzeb uczuciowych, jak i w zakresie opieki nad nim. Zaznacza się 

niedbałość i niekonsekwencja w przestrzeganiu zasad, lekkomyślność lub wręcz 

obojętność wobec niebezpieczeństwa. Potrzeby dziecka nie są zaspokajane lub 

zaspokajane są w minimalnym stopniu. 

 

 Postawa odtrącająca – charakteryzuje się nadmiernym rygoryzmem, jawną wrogością 

lub zaniedbywaniem, stosowaniem nadmiernych kar, oschłością, agresywnością 

werbalną i fizyczną. Rodzice nie lubią dziecka i nie życzą go sobie, żywią wobec 

niego rozczarowania. Często dziecko uznawane jest za ciężar ograniczający swobodę. 

Opiekę nad nim uważają za odrażającą lub przekraczającą ich siły, dlatego nieraz 

poszukują osób lub instytucji, które przejęłyby ich obowiązki. 

 

 

 Postawa nadmiernie wymagająca – przejawia się w stawianiu dziecku zbyt wysokich 

wymagań, w żądaniu sukcesów. Postawę tą cechuje naginanie dziecka do 

wytworzonego przez rodziców wzoru, bez liczenia się z jego możliwościami i 

indywidualnymi cechami. Dziecko przez cały czas znajduje się pod presją, gdyż 

rodzice z góry założyli dostosowanie go do idealnego wzorca. Inne cechy tej postawy 

to: ograniczanie swobody i aktywności przez zakazy, nakazy i nagany, zmuszanie, 



stosowanie sztywnych reguł. Dziecko traktowane jest z pozycji autorytetu bez 

uznawania jego praw. 

 

 Postawa nadmiernie ochraniająca – podejście do dziecka jest bezkrytyczne, a ono 

uważane jest za wzór doskonałości. Rodzice traktują dziecko pobłażliwie, z nadmierną 

opiekuńczością, starają się rozwiązać za nie wszystkie problemy życiowe, nie 

dopuszczając go do głosu i samodzielności. Inne cechy tej postawy to izolowanie 

społeczne dziecka i paniczny nieuzasadniony lęk o jego bezpieczeństwo. Postawy 

rodzicielskie uznawane za negatywne przyczyniają się do niezaspokojenia potrzeb 

dziecka i wpływają na rozwój określonych form jego zachowania. Generalnie można 

stwierdzić, że nieprawidłowe postawy rodzicielskie w sposób bezpośredni lub 

pośredni wpływają na występowanie u dzieci różnego rodzaju zanurzeń. 

 


