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Ja ko psy cho log pra cu ją cy w szko le wie lo krot nie uczest ni czę
w ze bra niach ro dzi ców. Ro dzi ce i na uczy cie le ma ją po trze -

bę kon tak tu z psy cho lo giem naj czę ściej, gdy w kla sie są ja -
kieś pro ble my wy cho waw cze, kon flik ty mię dzy dzieć mi.
Na tych spo tka niach za sta na wia my się, co mo żna zro bić
na te re nie szko ły, by wy ja śnić sy tu ację. Ro dzi ce wie lo krot nie
pro po nu ją za ję cia dla ca łej kla sy z psy cho lo giem czy pe da go -
giem. Na py ta nie o te mat za jęć pa da ją ró żne pro po zy cje.
Ostat nio je den z oj ców za pro po no wał te mat sa vo ir -vi vre’u. 

Po mysł wy wo łał go rą cą dys ku sję wśród do ro słych i mo -
ją nie we so łą re flek sję. Dziś wie lu ro dzi ców uwa ża, że to
szko ła ma wy cho wy wać ich po cie chy. Ale pię cio -, sze ścio -
czy sied mio la tek, któ ry prze kra cza jej próg, przy cho dzi już
„ja koś” wy cho wa ny. To dom ro dzin ny jest miej scem, gdzie
uczy się ma łe go czło wie ka, jak żyć i co jest w tym ży ciu naj -
wa żniej sze. Za czy na się to na dłu go przed przyj ściem
do I kla sy. Na uczy ciel czy psy cho log mo że wspie rać, po ma -
gać, ale nie na uczy Ja sia, że życz li wość i sło wa: pro szę, dzię -
ku ję, prze pra szam są w re la cjach z in ny mi ludź mi cen ne jak
zło to. Nie na uczy go te go, je śli naj bli żsi nie uży wa ją tych
słów na co dzień. 

Dżen tel men w pia skow ni cy
Krzyś miał tyl ko 3 la ta, ale wie dział, że sło wo plo się wy -

wo łu je u je go ro dzi ców i ro dzeń stwa na tych mia sto wą chęć
po mo cy lub wy peł nie nia je go proś by. Nie ste ty je go ró wie -

śnicz ka w pia skow ni cy nie od ró żnia ła te go sło wa od in -
nych i nie chcia ła uży czyć mu swo jej ło pat ki. Z wiel kim za -
pa łem ba wi ła się je go tacz ką. Gdy już się nią znu dzi ła i rzu -
ci ła ją obok chłop ca, ten od po wie dział: Ku ję. Je steś
praw dzi wym dżen tel me nem – stwier dzi ła je go bab cia sie -
dzą ca w po bli żu. Za ma ły, i tak nie ro zu mie tych słów – po -
wie dzia ła ma ma dziew czyn ki. 

Ma ły czło wiek uczy się cho dzić, jeść, mó wić i zdo by wa
in ne umie jęt no ści głów nie przez na śla do wa nie. Tak sa mo
jest ze sztu ką współ ży cia z in ny mi. Ro dzi ce świa do mie lub

bez wied nie prze ka zu ją dzie ciom okre ślo ną hie rar chię war -
to ści. Czy nią to przy ka żdej oka zji, po ka zu jąc, ja cy są i jak
re agu ją, jak od no szą się do sie bie, jak ko cha ją i sza nu ją
swo je dzie ci: za ufa nie i po moc na dłoń czy złość i od rzu ce -
nie, obo jęt ność czy za an ga żo wa nie i współ czu cie. Z naj -
drob niej szych za cho wań i re ak cji ma luch czer pie wie dzę,
co ro dzi ce uwa ża ją za do bre i wła ści we, a co za nie wła ści -
we i złe. Z tą wie dzą wzra sta. 

Po proś, a otrzy masz
Od oto cze nia, w tym ta kże od na szych dzie ci, cią gle

cze goś ocze ku je my. Chce my, by ma luch spo koj nie za sy -
piał, nie bu dził się w no cy, do brze jadł, nie gry ma sił.
Po star szym spo dzie wa my się, że bę dzie trzy mał nas
za rę kę przy prze cho dze niu przez uli cę, po sprzą ta po za ba -
wie, a na imie ni nach u cio ci nie bę dzie wrzesz czał, do ma -
ga jąc się ko lej ne go ka wał ka tor tu. Gdy do ra sta, ma my na -
dzie ję, że bę dzie chęt nie się uczył, miał ko le gów, któ rych
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Proszę, dziękuję, przepraszam to słowa bardzo
ważne w relacjach z dziećmi. Wypowiadane
często pomagają przekazywać im miłość,
szacunek i nasz system wartości. Wzmacniają
w dziecku dobrą samoocenę i poczucie, że jest
dla dorosłych kimś ważnym. 

Słowa
o wielkiej mocy

Dzie ci od ma łe go bacz nie ob ser wu ją, co się wo kół
nich dzie je. Ich nad zwy czaj czuj ne „an te ny” na tych -
miast od no to wu ją, kie dy ro dzi ce pró bu ją im na rzu cać
rze czy, któ rych sa mi nie prak ty ku ją. Dla te go nie po -
win ni śmy ocze ki wać, że na sze po cie chy bę dą uży wać
słów: pro szę, dzię ku ję, prze pra szam w sto sun ku do in -
nych, je śli my za po mina my o ich sto so wa niu.

Niewielu rodziców ma
świadomość faktu, że ich często

nawet odruchowe zachowania
czy wypowiedzi wywierają na dzieci
nieporównanie większy wpływ niż
upomnienia i zabiegi wychowawcze.
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ła two za ak cep tu je my, po zbie ra na czy -
nia po obie dzie. Gdy by na sze ocze ki -
wa nia wo bec tych, któ rych ko cha my,
za mie nić na proś by, na pew no czę ściej
by ły by speł nia ne.

Mó wiąc pro szę, spra wia my, że pro -
szo ny czu je się wa żny. Nie jest trak to wa ny
in stru men tal nie, lecz z sza cun kiem, ja ko
„ktoś, kto ma wy bór”, a nie ja ko „ktoś 
po trzeb ny do zro bie nia” te go, cze go ocze ku je
ro dzic.

Je śli chce my na uczyć dziec ko do brych ma nier,
nie mów my mu: Nie sia daj do sto łu z ta ki mi rę ka mi,
Nie roz rzu caj za ba wek po ca łym miesz ka niu. Od po -
wia da jąc na ta kie uwa gi, dziec ko zwy kle przyj mu je
po sta wę obron ną. Nie mów my, cze go ma
nie ro bić, ale cze go od nie go ocze ku je -
my. Po wiedz my ra czej: Umyj, pro szę,
rę ce przed je dze niem, By ło by do brze,
gdy byś po sprzą tał te sa mo cho dzi ki. 

Dzię ko wa nie to wzmac nia nie
Ka żde po dzię ko wa nie na gra dza i utrwa la dzia ła nia.

Zwięk sza szan sę, że do ce nio ne za cho wa nie bę dzie po wtó -
rzo ne. Na le ży dzię ko wać dzie ciom nie tyl ko za skut ki dzia -
łań, o któ re są pro szo ne (np. po sprzą ta ne biur ko), ale rów -
nież za wy sił ki, któ re po dej mu ją, by je wy ko nać. Wia do mo,
że dwu la tek sam nie ubie rze się na spa cer ani nie uło ży
wszyst kich kloc ków, któ re roz rzu cił. Gdy jed nak wi dzi i sły -
szy, że ma ma do ce nia je go wy sił ki, bę dzie je po wta rzał
i pró bo wał aż do skut ku.

Gdy star sze dzie ci po ma ga ją w pra cach do mo wych, nie
wol no za po mi nać o po dzię ko wa niu. Kie dy sied mio let nia
cór ka po zmy wa na czy nia, nie wy star -
czy ucie szyć się z mi łej nie spo dzian ki.
Trze ba po wie dzieć dzię ku ję. W po -
chwa le nie mo że za brak nąć te go wa ż-
ne go sło wa. Im czę ściej ro dzi ce dzię -
ku ją swo im dzie ciom za wszyst ko, co
ro bią w do mu, tym te bę dą szczę śliw -
sze i tym chęt niej bę dą ro bić rze czy,
któ re do ce nia my. Je śli dzię ku je my na -
wet za dro bia zgi, dzie ci bę dą go to we
zro bić rów nież rze czy więk sze i wa ż-
niej sze.

Prze pra sza nie naj trud niej sze
Są ro dzi ce, któ rzy ni gdy nie mó wią

prze pra szam swo im po cie chom, na wet
wte dy, gdy do cie ra do nich, że po peł ni li błąd, skrzyw dzi li
swo imi sło wa mi al bo po stę po wa niem. Dzie ci ma ją nie zwy -
kle sil ne po czu cie spra wie dli wo ści i uczci wo ści. Są za gnie -
wa ne i ura żo ne, gdy czu ją, że z ja kiejś przy czy ny zo sta ły nie -
spra wie dli wie po trak to wa ne lub nie słusz nie oska rżo ne.

Ten gniew i żal, je śli nie zo sta nie roz ła do wa ny, mo że
utrzy my wać się przez wie le lat. Cza sa mi do cho dzi do gło su
do pie ro wte dy, gdy sta ją się one do ro słe i czu ją, że wresz -
cie mo gą roz ma wiać ze swo imi ro dzi ca mi jak rów ny z rów -

nym. Ce lem prze pro sze nia dziec ka jest przy ję cie peł nej od -
po wie dzial no ści za sło wa i czy ny, któ re wy wo łu ją po czu cie
wi ny. Prze pra sza jąc je, do ro sły po ka zu je, że nie jest do sko -
na ły i cza sa mi się my li. Po ka zu je, że ma od wa gę, by przy -
znać się do błę du. 

Zda rza się jed nak, że do szcze rej roz mo wy i wy ja śnień
ni gdy nie do cho dzi. Wte dy nie uświa do mio ny, nie roz ła do -
wa ny żal za krzyw dy (cza sa mi wiel kie tyl ko su biek tyw nie)
do świad czo ne od ro dzi ców, nie po jed na nie się z ni mi rzu tu -
ją na do ro słe ży cie.

Skut ki prze pra sza nia 
Wie lu do ro słych nie prze pra sza z po wo du lę ku

przed utra tą sza cun ku ze stro ny dzie ci. Czu ją, że mu szą być
w oczach mło dych lu dzi nie omyl ni.
Bo ją się, że gdy wy po wie dzą to sło wo,
po cie cha zy ska nad ni mi prze wa gę.

Prze pro si ny są we dług nich ozna ką
sła bo ści. Tym cza sem praw da jest do -
kład nie od wrot na. Kie dy prze pra sza -
my, wzmac nia my mi łość i sza cu nek,
któ ry mi dziec ko nas da rzy. Zwięk sza -
my na szą war tość w je go oczach oraz
szan sę na zro zu mie nie i współ pra cę
z nim w przy szło ści.

My li my się cza sem, a przy zna jąc
się do nie wła ści we go za cho wa nia,
w pe wien spo sób uwal nia my mło de -
go czło wie ka od je go gnie wu i ża lu
w sto sun ku do nas. Sta je my się dla

nie go kimś bli ższym, kimś, do ko go zwró ci się, gdy bę dzie
miał ja kieś pro ble my.

Da je my mu też pra wo do przy zna wa nia się do wła snych
błę dów. Nie mu si in we sto wać ogrom nej ilo ści ener gii uczu -
cio wej w ukry wa nie te go, co czu je, i w obro nę sie bie. Ma
wte dy dość od wa gi, by przy znać się do po mył ki. Bie rze
z nas przy kład. Zda je so bie spra wę, że nie mu si być do sko -
na ły, by za słu gi wać na ak cep ta cję. Jest war to ścio wy ta ki,
ja ki jest.
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Re zul tat wy po wie dze nia pro ste -
go zda nia: Prze pra szam cię za to,
co zro bi łem, po wie dzia łem mo że
być na tych mia sto wy i za ska ku ją -
cy. Dzie ci wcze śniej nie przy stęp -
ne, cza sa mi dłu gi czas od izo lo -
wa ne psy chicz nie od ro dzi ców,
nie mal na tych miast po jed na ły
się z ni mi, kie dy ci ze bra li się
na od wa gę i zde cy do wa li się
prze pro sić.
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