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WZMACNIANIE RELACJI Z DZIECKIEM 

rodzicielstwo bliskości 

 

W obecnym, trudnym stanie epidemii, z którym mamy do 

czynienia w Polsce i na świecie zachęcam Państwa (Rodziców, 

Opiekunów zwłaszcza z obszaru działania Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim) do pracy nad 

budowaniem szczęśliwej relacji z dzieckiem! To dobry moment do 

zatrzymania się oraz świetna okazja do bliższego przyjrzenia się 

Waszym relacjom z dziećmi.  

 

fot.: https://biznestuba.pl/  

Na wstępie warto odwołać się do bardzo przydatnej koncepcji 

TRZECH „R” (Stein, 2012), która stanowi ważny punkt odniesienia  

w procesie wychowawczym.  
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„R” jak RELACJA, czyli nawiązanie i dbanie o dobrą wieź 

pomiędzy dorosłym, a dziećmi. 

„R” jak REGULACJA, czyli rozwiązywanie trudnych sytuacji 

wychowawczych; nauka samoregulacji emocji. 

„R” jak ROZWÓJ, czyli wsparcie dziecka w rozwoju; rozwój 

osobisty dzięki obcowaniu z dziećmi.  

Należy podkreślić, że na rozwój i wychowanie ma wpływ wiele 

czynników: geny, indywidualne cechy dziecka i jego predyspozycje, 

ale również zachowanie, cechy osobowości, postawy, kompetencje 

życiowe oraz przekonania rodziców. Znaczącą rolę odrywa również 

środowisko, w którym żyje i rozwija się dziecko. Istotny jest wpływ 

kultury, w której żyją jego rodzice. W dużym uproszczeniu i trochę 

przewrotnie można przyjąć, że dzieci „wychowują się same”, czerpiąc 

od świata i bliskich to, co widzą, to, czego potrzebują, to, co im 

pasuje. Pamiętajmy, że ten proces zachodzi przez cały czas 24 

godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a nie tylko wtedy, kiedy ktoś 

zwraca na nie uwagę. Rodzice – opiekunowie są odpowiedzialni za 

kreowanie punktu wiedzenia małego człowieka. To właśnie od Was, 

dzieci uczą się siebie i świata na pierwszych etapach swojego życia. 

Ale od Was również zależy jak widzicie swoje dziecko i jak 

interpretujecie jego zachowanie.  

W ekologicznym modelu wychowania tzw. rodzicielstwie 

bliskości widzimy i szanujemy dziecko w jego naturalnym 

środowisku i traktujemy je jako część tego środowiska. W tym nurcie 

ważna jest JAKOŚĆ codziennego wspólnego życia. Istotne jest 

bycie tu i teraz z bliskimi. Chciałabym mocno podkreślić, że rodzice, 

którzy starają się wychowywać swoje pociechy w opisywanym przede 

mnie nurcie, nie koncentrują się tylko na swoich celach 

wychowawczych, ale przede wszystkim wspierają cele i potrzeby 

dziecka. Starają się być uważni na uczucia dziecka. To, co kluczowe 

w założeniach rodzicielstwa bliskości to rezygnacja ze skupiania się 
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na czynnikach zewnętrznych, na szybkim efekcie i ładnym wyglądzie. 

Tutaj chodzi o coś więcej, mianowicie o siłę i zdrowie wewnętrzne. 

Stein (2012) daje trafne porównanie w kontekście wychowania dzieci: 

Każdy sam powinien sobie odpowiedzieć, czy chce mieć jabłko duże, 

błyszczące i ładne, czy  też bardziej zależy mu na tym, żeby było w nim 

życie. 

Kiedy podczas kolejnego dnia kwarantanny pojawią się u Państwa 

słabsze momenty, chwile zmęczenia, a nawet kryzysu, albo Wasze 

dziecko będzie robić to, na co się nie zgadzacie, warto zachować 

spokój oraz uporządkować swoje myśli i postawić kilka ważnych 

pytań: 

 Jak rozumiem zachowanie mojego dziecka? 

 Jakie emocje w związku z nim się we mnie budzą? 

 Co te emocje mówią mi o mnie samym, jakie moje potrzeby 

są niezaspokojone? 

 Jak mogę zadbać o siebie inaczej niż przez oczekiwania  

w stosunku do dziecka i pomóc mu lepiej zaspokoić jego 

potrzeby? 

 Jak mogę zatroszczyć się o równowagę między uważnością 

na dziecko, a uważnością na siebie samego? (Stein, 2012) 

Zachęcam jeszcze do chwili refleksji i zadanie sobie kluczowego 

pytania: jaki ma być efekt moich starań jako rodzica? Jakie 

kompetencje życiowe będą ważne dla mojej córki/mojego syna? 

Jakiego dorosłego człowieka chcę zobaczyć w moim kilkuletnim 

dziecku? 

Większość z Państwa zapewne chce, żeby w przyszłości był to 

człowiek: pewny siebie, empatyczny, szczery, dobry, szczęśliwy, 

niezależny, wartościowy, radosny, zaradny, posiadający pasje, 

samodzielny, kochający siebie i innych.  
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Jeśli chcemy obdarować, czy „wyposażyć” dzieci w wyżej 

wymienione kompetencje musimy skupić się na zaspokajaniu ich 

psychologicznych potrzeb, takich jak: bezwarunkowa miłość, 

zrozumienie, akceptacja, cierpliwość, uwaga, poczucie 

bezpieczeństwa, wsparcie, wspólny czas, docenianie wysiłku.  

Warto również w tym momencie zastanowić się, co Wy jako Rodzice 

pamiętacie ze swojego dzieciństwa: 

o atmosferę, 

o swoje uczucia i odczucia w związku z zachowaniem rodziców, 

o strach przed karą, 

o za co byłeś karany, 

o złość, że coś się nie udało, 

o poczucie krzywdy, bo bardzo się starałeś, a to ciągle było  

za mało, 

o poczucie bycia niezrozumianym, 

o przekonanie, że rodzice zawsze stali po twojej stronie, 

o wiarę w ciebie bez względu na wszystko, 

o to, że z każdym kłopotem można było do nich przyjść, 

o co pamiętasz i co chciałbyś, żeby pamiętało twojego dziecko?  

(Stein, 2012) 

Aby zwiększyć szansę Twojego dziecka na zapamiętanie tych dobrych 

momentów z dzieciństwa, poniżej przedstawię kilka propozycji 

mających na celu wzmacnianie relacji rodzic-dziecko w życiu 

codziennym. Zachęcam do zaangażowania się we wspólne działanie 

zwłaszcza teraz, gdy przebywacie w domach. 

Propozycja 1: WSPÓLNY TANIEC I ŚPIEW 

Korzyści dla dziecka: pobudzenie mózgu, wspólne przeżywanie 

pozytywnych emocji, stymulowanie poczucia rytmu, słuchu i pamięci, 

większa sprawność fizyczna, ćwiczenia koordynacji ruchowej. 
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fot.: https://psychologybenefits.org/ 

Propozycja 2: WSPÓLNE GOTOWANIE 

Korzyści dla dziecka: ćwiczenia sprawności manualnej, koncentracji 

uwagi, nauka doświadczania własnej skuteczności, cierpliwości, 

pogłębianie wiedzy przyrodniczej, chemicznej, matematycznej. 

 

fot.: https://www.bt.com/ 

Propozycja 3: POZWÓŁ DZIECKU NA BAŁAGAN 

Korzyści dla dziecka: baza do rozwoju twórczego i swobody  

w działaniu dziecka, wspólny czas radości.  
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Propozycja 4: WSPÓLNE SPRZĄTANIE 

Korzyści dla dziecka: poczucie sprawstwa, zaangażowanie w prace  

i obowiązki domowe, zwiększenie sprawności fizycznej, poczucie 

bycia potrzebnym. 

 

fot.: https://odnova.net/  

Propozycja 5: WSPÓLNE TWORZENIE DZIEŁA SZTUKI 

Korzyści dla dziecka: pobudzenie obszarów mózgu 

odpowiedzialnych za tworzenie, ale również struktur, które 

odpowiadają za planowanie, myślenie, czy samokontrolę. 

 

fot.: autor: thinkstockphotos.com, źródło: https://www.mjakmama24.pl/  



7 
 

Propozycja 6: WSPÓLNE „WARIOWANIE” 

Korzyści dla dziecka: działanie wspierające w radzeniu sobie  

z różnymi trudnościami, pogłębianie więzi rodzinnych. 

Propozycja 7: ZRÓBCIE WSPÓLNIE OGRÓD (możliwe jest 

również stworzenie ogrodu w doniczce/ lub w szkle na balkonie lub  

w mieszkaniu). 

Korzyści dla dziecka: wysiłek fizyczny, kontakt z naturą, szacunek 

do przyrody, nauka cierpliwości, radość.  

 

Władysław Podkowiński „Dzieci w ogrodzie” fot.: https://eszkola.pl/ 

Propozycja 8: PRZEBIERANKI  

Korzyści dla dziecka: ćwiczenia ról społecznych, ćwiczenie 

samoobsługi. 

Propozycja 9: STWÓRZCIE KSIĄŻKĘ NA TRUDNE CHWILE 

Korzyści dla dziecka: rozwijanie kreatywności, wyobraźni, 

stymulowanie sprawności manualnej.  

Instrukcja: Narysuj, co robisz gdy przychodzą do Ciebie:  
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o złość 

o smutek 

o zdenerwowanie 

o napięcie 

o niepewność 

 

Jak sobie wtedy radzisz?  

Co wtedy robisz? Co Ci pomaga?  

 

Uwaga! Ważne, aby były to bezpieczne metody/sposoby! 

 

 
fot.: https://smallsteps.pl/ 

 

Propozycja 10: CZYTANIE NAPRZEMIENNE  

(czytanie dziecku – w zależności od możliwości dziecka) 

Korzyści dla dziecka: powiększenie zasobu słów, stymulowanie 

myślenia przyczynowo-skutkowego,  rozwijanie wyobraźni, nauka 

uważności, redukowanie stresu.  
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fot.:https://www.mamapotrafi.pl/ 

Propozycja 11: WSPÓLNIE STWÓRZCIE DRZEWKO DOBRA 

Instrukcja: Dziecko wykonuje pracę samodzielnie lub z pomocą 

rodzica (w zależności od możliwości dziecka). 

o Narysuj 5-7 lub więcej kolorowych serduszek. 

o Wytnij serduszka.  

o Na osobnej kartce formatu A4/A3 narysuj/wykonaj dowolną 

techniką drzewo.  

o W każdym serduszku napisz: 

za co siebie lubisz,  

za co siebie cenisz, 

za co siebie podziwiasz.  

W czym jesteś dobra/-y?  

Co lubisz robić?  

Co sprawia Ci radość?  

Jakie są Twoje mocne strony? 

Zachęcam rodziców do okazania wsparcia podczas pracy.  

Proszę pomóc dziecku dostrzec jego mocne strony, zalety, 

umiejętności, obszary, w których sobie dobrze radzi.   
 

Korzyści: Celem zadania jest budowanie więzi oraz wzmocnienie 

samooceny dziecka. To  czas dla Was! 
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fot.: https://smallsteps.pl/ 

 

Inne aktywności podczas kwarantanny wspierające 

harmonijny rozwój dziecka: 

Propozycja 1: BAWIENIE SIĘ WODĄ  

Korzyści dla dziecka: wyciszenie, uspokojenie, ćwiczenie uważności.  

 

fot.: http://www.uczacinaczej.pl 
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Propozycja 2: ZABAWA ZIARNAMI 

Korzyści dla dziecka: dostarczenie wielu wrażeń zmysłom, 

koordynacja pracy rąk, stymulowanie motoryki małej, nauka 

koncentracji. 

 

http://sasanki.com/montessori-w-domu-2-3lata/ 

Propozycja 3: MALOWANIE CIAŁA  

(uwaga: zadbajmy o naturalne składniki) 

Korzyści dla dziecka: eksperymentowanie, oswajanie wrażeń ze 

zmysłem dotyku.  

 

fot.: https://www.sosrodzice.pl/ 
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Propozycja 4: NICNIEROBIENIE 

Korzyści dla dziecka: czas spokoju i wyciszenia dla mózgu, przerwa 

między poszczególnymi aktywnościami jest potrzebna do 

poszukiwania nowych, ciekawych zajęć.  

 

Drodzy rodzice! 

W kontekście zaistniałej – trudnej sytuacji epidemiologicznej 

zachęcam Was serdecznie, abyście skupiali się na tym, co dzieje się 

między Wami i Waszymi dziećmi, tu i teraz. Spróbujcie zastosować  

i jeszcze bardziej zaangażować się w rodzicielstwo bliskości. 

Pamiętajcie, że jest to sposób na pełniejsze przeżywanie każdego 

dnia bez zbytniego zamartwiania się o przeszłość i przyszłość.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Bibliografia: 

Stein Agnieszka, (2012) Dziecko z bliska, Wyd. Mamania, Warszawa 

Burtna Katarzyna, (2018) Drzewko z serduszkami. Doceń siebie, w: www.smallsteps.pl 

Burtna Katarzyna, (2019) Książeczka na trudne chwile, w: www.smallsteps.pl 

 


