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Co robić by Twoje dziecko
było pewniejsze siebie?

To, czy ktoś jest pewny siebie, definiuje jego zachowanie,
postrzeganie siebie, a także myśli o sobie. Tego wszystkiego uczymy się
w dzieciństwie wśród naszych najbliższych, głównie rodziców, ale także
innych członków rodziny. Od tego, jakie dziecko będzie miało
doświadczenia w rodzinie, będzie zależało jego dorosłe myślenie o sobie
i o świecie. Co zatem możemy zrobić jako rodzice, aby wspierać
u naszego dziecka adekwatny obraz siebie i świata, a co za tym idzie
pewność siebie? Odpowiedzi znajdziecie w tym e-booku.

☑
Na pewno NIE dążymy do ideału – ponieważ go NIE ma!

Opracowanie zostało podzielone na trzy części:
- w pierwszej części opisujemy składowe osobowości, takie jak

temperament i samoocena, oraz definiujemy PEWNOŚĆ SIEBIE
(aby lepiej zrozumieć, skąd się biorą niektóre zachowania i cechy
oraz wskazać te, na których kształtowanie mamy wpływ);

- w drugiej części opisujemy czynniki, które naszym zdaniem mają
pozytywny i negatywny wpływ na rozwój pewności siebie (żeby
wskazać te zachowania, których powinniśmy unikać oraz te,
które zdecydowanie powinny się znaleźć w naszym codziennym
kontakcie z dzieckiem);

- w trzeciej części podajemy kilka wskazówek i przykładowych
ćwiczeń, które można wykorzystać w codziennej zabawie
z dziećmi (aby wzmacniać ich pewność siebie).
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I. Pewność siebie – co to jest i skąd się bierze?

Opowiemy Państwu o pewności siebie trochę jak o roślinie, która
jest bardzo delikatna i wrażliwa w okresie wzrostu (tzn. w dzieciństwie);
trzeba być uważnym, dbać o nią, starannie pielęgnować, szczególnie
w tym właśnie czasie.

Kiedy pewność siebie jest już dojrzałą i ukształtowaną rośliną,
staje się taką mocną, pewną i silną bazą, na której opiera się całe
drzewo – najpierw młody, a później całkiem już dorosły człowiek.

Często w rozmowach ze znajomymi mamami i ojcami pojawia się
element porównywania dzieci pod kątem ich umiejętności,
zainteresowań i tego, jak się zachowują. Rodzice chcą, żeby ich pociecha
była tą, która szybciej zaczęła chodzić, mówi więcej, jest sprawniejsza
ruchowo i w ogóle jest śmiała, otwarta, towarzyska i niczego się nie boi.
Często też okazuje się, że nasze dziecko rzeczywiście dużo i pięknie
mówi, wspina się chętnie, huśta wysoko, ale np. zdarza mu się też
uderzyć koleżankę „bez powodu”, nie powiedzieć sąsiadce „dzień dobry”
lub ogólnie wstydzi się dorosłych.

Które z tych cech i zachowań wynikają z braku pewności siebie,
niskiej samooceny czy zaniżonego poczucia własnej wartości, a które są
po prostu cechą kształtującej się osobowości i wynikają
z temperamentu?

W tym miejscu spróbujemy wyjaśnić podstawowe pojęcia
i opowiemy trochę o temperamencie oraz samoocenie i pewności siebie.
Uważamy, że dzięki temu łatwiej będzie rozróżnić te aspekty, na które
jako rodzice mamy wpływ, od tych, na które wpływu nie mamy i nie
powinniśmy w związku z tym usiłować je zmieniać.

Wiemy, że ludzie różnią się między sobą pod wieloma względami.
Jednak wydaje się, że na co dzień o tym zapominamy. Jedne różnice są
bardziej oczywiste i widoczne (wygląd zewnętrzny), inne są mniej
oczywiste i mniej widoczne. Te dotyczą naszych postaw, poglądów,
umiejętności czy wyznawanych wartości. Cechy zewnętrze takie jak kolor
oczu, kształt nosa czy wzrost, jak wiemy, są dziedziczne – możemy zatem
spodziewać się, że nasza mała pociecha będzie np. ciemnowłosą
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i niebieskooką dziewczynką z pieprzykiem na lewym policzku, bo taki ma
tata.

Natomiast to, w jaki sposób nasze dziecko będzie się zachowywać,
jakie prezentować postawy, poglądy, jak będzie siebie postrzegać
i oceniać, czy będzie pewne siebie czy też nie – to okazuje się już dużo
trudniejsze do przewidzenia. Pewność siebie i to, w jaki sposób dzieci się
zachowują zależy od wielu czynników. My skupimy się tutaj na dwóch
z nich – na temperamencie i na samoocenie.

1. Temperament to nic innego jak styl zachowania charakterystyczny
dla dziecka w różnych obszarach jego działania. Jeśli nasza
pociecha jest małym ekstrawertykiem (śmiałym, impulsywnym,
intensywnie przeżywającym dzieckiem), to będzie taka zarówno
w zabawie, jak i w kłótni, w domu, w przedszkolu i na przyjęciu. Jeśli
nasza pociecha jest małym introwertykiem (opanowanym,
powściągliwym, nieokazującym zbyt wielu emocji dzieckiem),
to również będzie taka we wszystkich obszarach swojego życia.
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Temperament, podobnie jak wygląd zewnętrzny, „otrzymujemy”
przy urodzeniu – jest to wrodzony i określony genetycznie sposób
zachowania, który można zaobserwować już w pierwszych tygodniach
życia dziecka. Obserwując więc bacznie naszą małą pociechę (już
kilkutygodniową), możemy łatwo zauważyć, że to „cichy i spokojny
chłopczyk” lub że „nasza dziewczynka to ma temperament!”.

Jeśli dziś jest to „cichy i spokojny chłopczyk”, to pewnie będzie
w przyszłości opanowanym, spokojnym, najpierw myślącym, a później
działającym młodym człowiekiem, we wszystkich obszarach swojego
życia.

Jeśli dziś pada określenie: „nasza dziewczynka to ma
temperament!”, to pewnie będzie intensywnie przeżywającą, śmiałą
i dynamiczną młodą dziewczyną, jak i kobietą, we wszystkich obszarach
swojego życia.

☑
Dbaj o rozwój pewności siebie Twojego dziecka, doceń te cechy, które

wynikają z temperamentu i nie próbuj ich zmieniać!

2. Inaczej ma się sprawa z pewnością siebie, która wynika między
innymi z samooceny. Tutaj genetyka i dziedziczenie nie odgrywają
już tak dużej roli. Pewność siebie kształtuje się przede wszystkim
pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak środowisko
rodzinne i rówieśnicze oraz obszar społeczno-kulturowy, w jakim
żyjemy. Dlatego tak ważna w kształtowaniu samooceny i pewności
siebie jest rola rodziców i najbliższej rodziny.

Warto podkreślić, że pewność siebie budujemy każdego dnia
i przez całe życie. Jest ona uzależniona od naszych doświadczeń
z wczesnego dzieciństwa, ale także późniejszych okresów naszego życia.
Dzieci już około 2. roku życia uświadamiają sobie, że są odrębnymi
osobami istniejącymi samodzielnie. Ta świadomość, że JA to odrębne JA
daje dziecku możliwość sprawdzenia kim jest.
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To ciekawe, że najmłodsze dzieci postrzegają siebie najpierw
w kategoriach fizycznych, tzn. że na pytanie kim jesteś? odpowiadają:
„mam niebieskie oczy”, „mam brata”, „mam taką ładną sukienkę – mama
mi kupiła”, „mam kota”. Później zaczynają określać siebie przez pryzmat
tego co robią: „umiem jeździć na rowerze”, „pomagam mamie”, „oglądam
Pingu”. Mniej więcej w czasie, gdy dzieci idą do szkoły, zaczynają
dostrzegać własne cechy psychiczne, np. „nie boję się ciemności”.

Tych z Państwa, którzy mają małe dzieci w wieku przedszkolnym
(swoje własne lub w rodzinie) zachęcamy do zadania takiego pytania:
„Kasiu/Tomku powiedz mi – kim ty jesteś?”. Odpowiedzi mogą być
zaskakujące. 😊

Ostatnim etapem rozwoju samoświadomości jest umiejętność
postrzegania siebie w oparciu o porównanie siebie do innych: „nie
martwię się tak, jak inni w naszej klasie”, „mam dużo koleżanek,
bo wiedzą, że potrafię być koleżeńska”, „nie lubię czytać, ale
z matematyki to jestem chyba najlepsza w klasie”. To na tym etapie
rozwija się umiejętność dokonywania oceny. Oznacza to, że dziecko
świadome (samoświadome) tego co potrafi, czego chce, jakie są jego
umiejętności, cechy charakteru, mocne strony i ograniczenia, jest
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w stanie dokonać porównania i oceny – samooceny. Ta nowa
umiejętność porównywania jest jeszcze niedoskonała, dziecko ocenia
siebie często zbyt surowo i nieadekwatnie, dlatego tak ważne jest, aby
rodzic/opiekun wskazywał i podkreślał pozytywne cechy dziecka.

Na każdym z tych etapów rozwoju samoświadomości i samooceny
dziecka obecni są rodzice lub opiekunowie, bliższa i dalsza rodzina,
później rówieśnicy i znajomi, a ich słowa i czyny mają ogromny wpływ
na to, jak dziecko będzie postrzegać własne JA i jak pewne siebie
będzie.

☑
Pewność siebie jest to świadomość swoich kompetencji i możliwości,

jest to także wiara w umiejętność pomyślnego rozwiązywania
napotkanych trudności czy zadań. Inaczej mówiąc, jest to akceptacja

siebie w pełnym wymiarze (nawet ze swoimi niedoskonałościami).

„Jestem w porządku taki, jaki jestem”.

II. Jak pielęgnować pewność siebie, żeby pięknie
rosła i czego nie robić, aby nie uschła.

Jak już wspomniałyśmy, pewność siebie zaczyna kształtować się
od najmłodszych lat poprzez zbieranie przez dziecko informacji
z otoczenia: kim jestem, jak jest skonstruowany świat i jak on działa.
Warto tu jednak wspomnieć, że te informacje trafiają do naszej pociechy
bez filtrów, bez selekcji, dziecko chłonie każdą rzecz jako pewnik. Dlatego
tak ważne jest świadome pielęgnowanie pozytywnej przestrzeni
wychowawczej dziecka.
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➢ Jaka jest nasza pewność siebie jako rodziców – czyli
zacznij od siebie

Zanim przejdziemy do omawiania ważnych kwestii w budowaniu
pewności siebie u naszych dzieci, punktem wyjściowym jest zwrócenie
uwagi na moją pewność siebie jako człowieka dorosłego/rodzica.

Możemy włożyć dużo pracy w rozmowy, czytanie bajek z morałem,
dyskusje na temat właściwego postępowania, analizowania
rzeczywistości, zasad itp., a ku naszemu zdziwieniu dziecko nas nie
posłucha i jego zachowanie i myślenie będzie odzwierciedleniem
naszego codziennego stylu działania, a nie tego, co od nas usłyszało.
Dzieci są bacznymi obserwatorami i mistrzami naśladowania, dlatego
jest niezmiernie ważne, aby samemu potrafić zdefiniować swoją
samoocenę i pewność siebie oraz mieć świadomość w jakim zachowaniu
się ona przejawia, żeby móc ją pielęgnować u dzieci – dając przykład
swoją postawą i postępowaniem.
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RODZICU! Poniżej przygotowałyśmy kilka ćwiczeń, które pomogą
przyjrzeć się sobie, określić swoją samoocenę i dostrzec swój własny
potencjał.

Ćwiczenie 1.

Rodzicu, odpowiedz proszę na kilka pytań:
➔ Co o sobie myślisz, patrząc w lustro?
➔ Jak traktujesz siebie?

a) z szacunkiem, troską;
b) z obojętnością, surowością.

➔ Jak postrzegasz siebie w kontaktach z innymi?
➔ Co czujesz do siebie?

a) akceptację;
b) niechęć.

➔ Do czego dajesz sobie prawo?
a) do bycia sobą, do miłości, popełniania błędów;
b) do bycia doskonałym/zawsze we wszystkim dobrym

/nieomylnym.

Powyższe pytania są jedynie wstępem do naszej autorefleksji. Tak
jak już pisałyśmy wcześniej, nasza pewność siebie wyrasta z naszego
domu rodzinnego i każdy z nas był dzieckiem w jakimś systemie
rodzinnym, który wyposażył nas w pewne normy, wartości czy
powinności. Warto zaznaczyć, że im łagodniejsze bądź ostrzejsze zasady
były w naszym domu, tym mieliśmy mniej miejsca na kształtowanie w nas
adekwatnej pewności siebie. Rodzicu, chcemy zaprosić Cię do kolejnego
ćwiczenia, które pomoże w pogłębieniu autorefleksji.

Ćwiczenie 2.

Na początku prosimy, przypomnij sobie konkretne wydarzenia
z Twojego dzieciństwa, które były dla Ciebie ważne, wyjątkowe i będą
wyznacznikiem przy odpowiadaniu na poniższe stwierdzenia odnośnie
tego, jak zachowywali się Twoi rodzice.
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Odpowiedz na poniższe stwierdzenia – tak lub nie:

● Moi rodzice słuchali mnie i przyjmowali moje pomysły, myśli,
uczucia. Miałem/miałam poczucie, że mnie rozumieją i akceptują
takim, jakim jestem.

● Moi rodzice tworzyli przestrzeń/okazje, abym mógł/mogła
przeżywać sukces. Mieli realne wymagania w stosunku do moich
umiejętności. Zachęcali mnie do rozwijania pasji, wspierali
w trudnościach. Raczej nie było sytuacji, gdy mówili mi, żebym
poradził/poradziła sobie sam/sama, mimo silnego lęku.

● Moi rodzice dawali mi odczuć pośrednio i bezpośrednio, że jestem
potrzebny/potrzebna, kochany/kochana i zdolny/zdolna.
Przytulali mnie, spędzali ze mną dużo czasu, bawili się ze mną,
chwalili za osiągnięcia. Mówili, że są dumni z postępów. Mówili, że
mnie kochają. Pouczali, ale nie zawstydzali przy innych.
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● Moi rodzice mieli wysokie poczucie własnej wartości i pokazywali
adekwatną pewność siebie. Byli zadowoleni ze swoich codziennych
wyborów, mówili o swoich sukcesach. Potrafili się przyznać do
błędu i przepraszali. Mówili o swoich obawach, ale także widzieli
korzyści płynące z trudnych doświadczeń.

● Moi rodzice uczyli mnie odpowiedzialności za swoje czyny
i kontroli nad emocjami i zachowaniem. Dostawałem/dostawałam
jasne komunikaty, co mogę, a czego nie mogę robić. Dawali mi
często wybór w codziennych sytuacjach, słuchali i brali to pod
uwagę. Szanowali moją prywatność. Nie wyręczali mnie, ale byli
w gotowości do pomocy i czuwali nad moim bezpieczeństwem.

Jeśli na któreś stwierdzenie padła odpowiedź NIE, być może jest to
obszar, który sprawia Ci trudność w codziennym życiu i osłabia Twoje
poczucie pewności siebie. Warto się temu przyjrzeć i porozmawiać o tym
z najbliższą osobą, bądź umówić się na jednorazową konsultację
z psychologiem. Jeśli czujesz w tym momencie złość na swoich rodziców,
jest to naturalna reakcja, przekieruj ją na działanie nastawione na
zmiany, aby tworzyć świadomą, nową przyszłość dla Twojego dziecka.
Każdy z nas kocha najmocniej w świecie swoje potomstwo, natomiast
często działamy schematami, intuicyjnie, co nie zawsze jest dobre dla
naszej córeczki lub naszego synka. Pamiętajmy, że to my kreujemy na

10



nowo kolejną fantastyczną istotę – odejdźmy od szablonów działania
naszych rodziców.

A jeśli wszystkie odpowiedzi były twierdzące, to oznacza
wspaniały i mocny fundament adekwatnej samooceny i pewności siebie.
Brawo 😊

W tym miejscu chcemy zaproponować ostatnie zadanie, tzw.
inwentaryzację. Zarówno dla tych, którym w pewnym stopniu wyszło
osłabione poczucie własnej wartości, jak i dla tych, którzy mają
adekwatny obraz siebie, ale chcą pogłębić swoją samoświadomość.

Ćwiczenie 3.

Do tego zadania potrzebne będą nam wspomnienia różnych
doświadczeń z dzieciństwa, okresu edukacji, wczesnej dorosłości
i teraźniejszości. W tabelce po lewej stronie zostały umieszczone
podpowiedzi jakich doświadczeń szukać. Do tych twierdzeń wypisujemy
po jednym zdarzeniu z danego wymienionego wyżej okresu naszego
życia (po prawej stronie tabeli znajdują się przykłady, ułatwiające
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wykonanie ćwiczenia). Dzięki temu zadaniu stworzymy fundament
poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości, zobaczymy
nasze mocne strony, a co z tego wyniknie – akceptacja siebie i pewność
siebie.

Moje drobne, średnie, duże
sukcesy

np. dostanie się do drużyny
cheerleaderek, wyróżnienie
w konkursie czytelniczym

Sytuacje, w których
czułem/czułam się
wartościowy/wartościowa,
znaczący/znacząca

np. docenienie napisanej pracy
magisterskiej przez promotora,
dostanie wymarzonej pracy,
usłyszenie podziękowań za udzieloną
komuś pomoc

Rzeczy, z których jestem
dumny/dumna

np. upieczenie bardzo dobrego tortu
urodzinowego, zdobycie prawa jazdy,
zakończenie studiów

Rozwiązane konflikty, trudności,
problemy

np. rozwiązany po latach spór ze
swoją siostrą, przejście przez żmudną
rehabilitację, rozwiązany problem
z brakiem oszczędności, pracy

Naprawione błędy np. przeproszenie za wulgarne
zachowanie, wytłumaczenie przyczyn
niedotrzymania obietnicy/spóźnienia
się

Powyższa tabelka może towarzyszyć w naszym codziennym życiu,
zwracajmy uwagę na te sytuacje i zapisujmy je – każdy z nas jest
wartościową osobą, która robi dużo dobra (trzeba sobie to tylko
uświadomić).

12



☑
Rodzicu, pamiętaj! To, jak my siebie postrzegamy i jesteśmy świadomi
naszych kompetencji, umiejętności, wpływa na kształtujący się obraz
siebie samego dziecka i rodzącą się w nim wiarę w swoje możliwości.
Jako świadomi rodzice możemy lepiej wpłynąć na młode pokolenia.

Zainteresowanych pogłębieniem tematyki swojej samooceny
i pracą nad pewnością siebie odsyłamy do bardzo wartościowej
i praktycznej książki D. Gromnickiej Jak zbudować poczucie własnej
wartości, Warszawa 2013.

Dowiedzieliśmy się, jakie jest nasze poczucie własnej wartości
i pewność siebie, możemy więc przejść do przybliżenia sfer, na które
warto zwrócić uwagę przy codziennym wychowywaniu naszych dzieci.

➢ Samopotwierdzające się proroctwo

We wczesnym dzieciństwie dziecko chłonie wszystkie informacje
o sobie jak „gąbka”. Jest wręcz bezbronne w stosunku do
wypowiadanych wobec niego osądów wygłaszanych przez rodziców,
rodzinę, a później wychowawcę, nauczycieli itp. Tak kształtują się jego
własne sądy o sobie. W pracy z naszymi podopiecznymi, pacjentami
często spotykamy się z takimi stwierdzeniami jak: „nie potrafię”, „to jest za
trudne”, „nie uda mi się”. Dzieci wypowiadają te słowa jeszcze przed
spróbowaniem, a nawet przed usłyszeniem treści zadania. Skąd się to
bierze?

Z jednej strony z doświadczonych w przeszłości niepowodzeń,
a z drugiej strony z samopotwierdzającego się proroctwa, które polega
na przetworzeniu słów słyszanych od najbliższych pod adresem dziecka,
na jego własne myśli o sobie, np. „jestem głupiutki, więc nie dam rady
tego zrobić”, a co za tym idzie „po co w ogóle mam podejmować
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działanie, próbować”. Jeśli dziecko słyszy od osób dla niego
najważniejszych więcej negatywnych informacji, buduje się negatywna
samoocena, a co za tym idzie brak pewności siebie w działaniu. Kiedy
w gabinecie na pierwszym spotkaniu z rodzicem zadajemy pytanie: jakie
cechy charakteryzują jego dziecko, pierwsze słowa jakie padają to te,
które kojarzą się rodzicowi z trudnościami dziecka. Czasem rodzice
nieśmiało zadają pytanie, czy mogą wymienić też pozytywne cechy.
Zdarza się jednak również, że to my (jako psycholog/pedagog) musimy
zadać pytanie: „Co dobrego może Pani/Pan powiedzieć o swoim
dziecku?”. Dzieje się tak, gdyż łatwiej dostrzegamy to czego brakuje, albo
to co nam się nie podoba lub jest inne, niż powszechnie przyjęte normy.
Natomiast jeśli codziennie zwracamy uwagę na dziecko tylko wtedy,
kiedy robi coś nie po naszej myśli, pielęgnujemy w nim przekonanie, że
musi się tak zachowywać, aby było dostrzeżone lub utwierdza się
w swojej „niegrzeczności”, „nieudacznictwie” i wypełnia się
samopotwierdzające się proroctwo.

- „jesteś leniwa”
- „bazgrzesz jak kura pazurem”
- „ty nie masz żadnych ambicji”
- „ty zawsze coś zepsujesz”, „ty nigdy nie usiedzisz

na miejscu”
- „on jest taki niegrzeczny”, „on ma ADHD”
- „on zawsze tak płacze”, „beksa”, „maminsynek”
- „ale z Ciebie ciapa”, „niezdara”, „zawsze coś wylejesz,

przewrócisz”

Bardzo ważny jest sposób komunikacji, jakiego używamy na co
dzień w stosunku do naszych dzieci. Częste mówienie do dziecka w taki
sposób jak powyżej może sprawić, że syn czy córka po prostu uwierzą
w te słowa, utożsamią się z „niegrzecznym maminsynkiem bez ambicji”.
Warto pamiętać o tym, że słowa mają moc, a słowa powtarzane często

14



mają moc zmieniania samooceny i co za tym idzie mają ogromny wpływ
na kształtowanie się pewności siebie.

➢ Pochwały/powściągliwa aprobata oraz samoskuteczność

Dlaczego pochwały są tak ważne w kształtowaniu się pewności siebie?

Mając dzieci w wieku przedszkolnym, stajemy przed ważnym
zadaniem, gdyż dziecko w tym okresie weryfikuje swój własny wizerunek.
Jest to zwykle burzliwy czas dla całej rodziny. Około 5. roku życia
wzrasta świadomość siebie oraz oddziaływania na innych. Wtedy też
dziecko próbuje swoim zachowaniem kontrolować sytuację, natomiast
nie wie jeszcze, jakie czynności prowadzą do zamierzonych skutków.
Ważną rolą rodziców jest zachęcanie i wyrażanie akceptacji dla
pozytywnego zachowania dziecka poprzez docenianie i chwalenie, np.
za wywiązanie się z przydzielonego obowiązku czy wykonanego wysiłku:
„Krzysiu jestem z ciebie dumna, że tak szybko posprzątałeś swoje
zabawki”, „Haniu cieszę się, że tak cierpliwie poczekałaś na swoją kolej”.
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Dziecko słysząc miłe słowa skierowane pod jego adresem, przeżywa
pozytywne uczucia wobec siebie samego, a tym samym utrwala się
pozytywny obraz własnej oceny.

Ważne, aby chwalić nawet sam wysiłek dziecka włożony
w wykonanie pewnego zadania, nawet jeśli nie został osiągnięty sukces.
Opisując zauważone czynności dziecka, uświadamiamy mu, jakie należy
pokonać etapy, aby pomyślnie zakończyć dane zadanie. Dzięki temu
dziecko może dostrzec swoją sprawczość i chętniej wróci do
wykonywanego wcześniej zadania. „Tymon, widziałam jak
przygotowywałeś się do układu tanecznego, długo ćwiczyłeś te kroki.
Przy muzyce zapomniałeś o paru, ale się nie poddałeś, wyłączyłeś
muzykę i widziałam, że wolałeś jeszcze raz przypomnieć sobie wszystko
po kolei i udało ci się. Teraz bardzo ładnie zatańczyłeś do muzyki”.

Należy tu zaznaczyć, że jak w każdym obszarze życia, potrzebny
jest umiar i balans, tak i nadmierne chwalenie niesie za sobą pewne
ryzyko. Dzieci łatwo przyzwyczajają się do pochwał i nagród, wtedy mogą
utracić własną wewnętrzną motywację do działania. Zbyt częste
entuzjastyczne chwalenie za rzeczy proste dla dziecka, w które nie
musiało włożyć wysiłku, powoduje zanikanie pozytywnych emocji
i poczucia dumy u dziecka za zrealizowaną czynność.

W takim przypadku na ratunek przychodzi złoty środek, jakim jest
powściągliwa aprobata. To sposób opisywania pozytywnego działania
dziecka wraz z opisem reakcji otoczenia.

Przykład: Mama i Janek wychodzą na spacer i spotykają na
schodach sąsiada. Chłopiec zauważył pana Staszka i przywitał się.
Mama mówi do chłopca: „Zauważyłam, że powiedziałeś sąsiadowi «dzień
dobry», od razu Pan Staszek się rozweselił i zrobiło mu się miło”. Dzięki
takiej wypowiedzi dziecko dowiaduje się, jaki skutek przynosi dane
zachowanie i chętniej je powtórzy. W podanym przykładzie mama
zauważa i pochwala zachowanie syna („powiedziałeś «dzień dobry»”)
i konsekwencje tego zachowania („Pan Staszek się rozweselił”),
a nie samego syna.
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☑
Rodzicu, pamiętaj: każda sytuacja, kiedy dziecko czuje wewnętrzną
satysfakcję z odniesionego własnego sukcesu, a do tego doznaje

aprobaty społecznej od osób ważnych, staje się cegiełką kształtowania
silnej i realistycznej samooceny.

Dziecko utwierdza się w przekonaniu, że jest sprawcą działania
i kształtuje się tzw. samoskuteczność. Dzięki ponownej możliwości
odnoszenia sukcesu i podejmowania świadomych starań, dziecko
nabywa umiejętności wytrwania w działaniu, buduje się wewnętrzna
motywacja, a także odporność na poniesione ewentualne
niepowodzenia.

Ważne jest, aby kreować przestrzeń do przeżywania odniesionego
sukcesu. Nie mówimy tu o wielkich wyczynach sportowych, artystycznych
itp., a o drobnych, codziennych sukcesach: „Marysiu, ten rysunek
naprawdę mi się podoba, bardzo starannie go wykonałaś”, „Stasiu, ale
wysoką wieżę zbudowałeś, jestem z ciebie dumna”, „Olku, widzę, że lubisz
dinozaury i jestem pod wrażeniem, że pamiętasz wszystkie ich nazwy – to
jest duży wyczyn”. Takimi właśnie krótkimi zdaniami, wypowiadanymi
codziennie, rozwijamy w dziecku poczucie samoskuteczności, które
przyczynia się do wykształcenia także pewności siebie.
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➢ Idealny wzorzec dziecka, a jego rzeczywisty obraz

Istotną cegiełką w kształtowaniu się pewności siebie młodej osoby
jest adekwatna samoocena. Tworzy się ona na podstawie porównywania
przez rodziców ich nieuświadomionego idealnego wzorca dziecka z jego
realnym obrazem. Jest to oczywiście naturalny proces myślowy, kiedy
rodzic wyobraża sobie swoje idealne dziecko, jakie będzie, kim może
zostać, jakie będzie miało talenty itp. Jeśli ten wzorzec spotka się
z rzeczywistością, czyli dziecko będzie „spełniało wyobrażone
oczekiwania”, wtedy rodzic będzie pozytywnie komentował działania
dziecka, wspierał je, wyrażał akceptację. Natomiast jeśli ten wzorzec
ideału będzie sprzeczny z rzeczywistym zachowaniem dziecka, rodzicowi
będzie trudno wspierać podejmowane przez dziecko działania. Taka
sprzeczność może się wywiązać względem całościowego zachowanie lub
tylko jednej cechy. Dlatego tak ważne jest poznanie naszego
wewnętrznego idealnego obrazu (modelu) dziecka. Oczywiście należy tu
podkreślić, że temat dotyczy nie tylko rodziców, ponieważ jest to
naturalny proces myślowy, więc towarzyszy nam w każdej sferze życia
(szkole, pracy, wśród znajomych).

Ćwiczenie 4.

Rodzicu, proszę wykonaj poniższe ćwiczenie, wpisując po lewej stronie
tabeli wszystkie te cechy dziecka, które chciałbyś, aby miało, takie które
są dla Ciebie najważniejsze, które tworzą idealny obraz dziecka.
Natomiast po prawej stronie wpisz rzeczywiste cechy Twojego dziecka,
opisz je takim jakim jest naprawdę.

Cechy, które są dla mnie
najważniejsze
(idealny obraz mojego dziecka)

Cechy mojego dziecka
(realny obraz mojego dziecka)

np. towarzyski np. nieśmiały
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A teraz porównaj obie strony i zastanów się, czy istnieje między nimi
zgodność, jeśli nie, to czy jest ona bardzo istotną trudnością w Waszym
życiu rodzinnym i dlaczego?

Jak więc znaleźć rzeczywiste możliwości dziecka i do nich dostosować
własne oczekiwania?

Ćwiczenie 5.

Rodzicu, spójrz jeszcze raz na tabelkę z cechami Twojego dziecka. Teraz
wpisz po lewej stronie tabeli rzeczywiste cechy swojego dziecka. Po
prawej stronie wpisz pozytywne aspekty, które wynikają z posiadania
tych cech, czyli jakie dziecko ma korzyści z tego, że jest takie, jakie jest.

Cechy mojego dziecka
(realny obraz mojego dziecka)

Korzyści wynikające z cech dziecka

np. nieśmiały np. spostrzegawczy, uważny,
spokojny,

Dostrzegając pozytywne aspekty rzeczywistych cech dziecka,
możemy pomóc sobie zaakceptować je takim, jakie jest i może dzięki
temu nie będziemy próbować „dopasować” go do naszych oczekiwań.
Dostrzegając pozytywne aspekty, np. Nieśmiałości, możemy lepiej
zrozumieć dziecko, spojrzeć na świat z jego perspektywy i przyjąć,
że ono widzi, czuje, rozumie inaczej niż my. Ani lepiej, ani gorzej – po
prostu inaczej.

☑
Zwróć uwagę na to, co dziecko zyskuje dzięki cechom, które posiada,

a nie na to, co traci z powodu braku „pożądanych cech”.
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Pracując w szkole, poradni czy przedszkolu, mamy pod opieką
dzieci/uczniów z różnymi trudnościami edukacyjnymi, trudnościami
w zachowaniu, zmagającymi się z negatywną opinią wśród rówieśników,
jak i wśród nauczycieli. Tzw. łatka jest niczym innym, jak sprzecznością
między naszym wewnętrznym wzorcem dziecka a jego rzeczywistym
zachowaniem. Jest to też moment, kiedy zamykamy się na poznawanie
prawdziwego potencjału dziecka, a naszym zadaniem jako rodziców,
nauczycieli, pedagogów, psychologów jest poszukiwanie tego
potencjału, który jest w każdym. Dostrzeganie mocnych stron dziecka
jest podstawą do tworzenia się jego pewności siebie.

Przykład 1. Tomek, lat 13; łatka – błazen klasowy.
Tomek przyszedł do gabinetu psychologa szkolnego z powodu swojego
zachowania: wygłupia się podczas lekcji, przedrzeźnia nauczyciela,
dogaduje kolegom z klasy, wyśmiewa się z nich, zaczepia na korytarzu,
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popycha niby dla zabawy; jego „żarty” już nikogo nie śmieszą.
Na zachowanie Tomka skarżą się nauczyciele i uczniowie.
W trakcie rozmowy Tomek przyznaje, że on już musi tak się zachowywać,
bo gdyby nagle zaczął być poważny, to stałby się niewidzialny (Tomek
powiedział: „byłbym nikim”).
Przez ostatnie kilka lat chłopiec zapewniał sobie uwagę nauczycieli,
rówieśników i rodziców poprzez niewłaściwe zachowania i „błaznowanie”.
Trwało to tak długo, że nie potrafił już inaczej i jednocześnie nikt już nie
pamiętał, jaki jest „prawdziwy” Tomek – nawet on sam. Brak pewności
siebie i niskie poczucie własnej wartości powodują, że Tomek boi się
zmiany, ponieważ jest przekonany, że jest ważny, wartościowy, potrzebny
tak długo, jak inni się śmieją lub złoszczą na niego (tzn. wtedy, gdy jest
widzialny). Nie wierzy, że ktoś mógłby go „zobaczyć”, docenić i polubić,
gdyby był po prostu sobą – Tomkiem.

Przykład 2. Marcin 5 lat; łatka – niegrzeczny, nieposłuszny, agresywny.
Pewnego dnia w przedszkolu Marcin zaczął zachowywać się agresywnie
w stosunku do pani wychowawczyni. Odmawiał posprzątania po sobie
zabawek, nie chciał jeść w porze śniadania, wtedy zawsze znajdował
sobie fajną zabawkę w drugiej części sali. Jeśli pani chciała mu wziąć tę
zabawkę, dochodziło do kopania pani, rzucania się na podłogę.
Dodatkowo wkładał wszystkie przedmioty do buzi i nie chciał ich
puszczać. Odmawiał również uczestniczenia w dodatkowych, grupowych
zajęciach. Wychowawczyni nie radziła sobie z Marcinem przez dwa
tygodnie, tłumacząc, że zrobił się niegrzeczny, agresywny. Często
wypowiadając te słowa, sadzała go do kąta. Mówiła też o tym rodzicom,
którzy potwierdzali, że w domu też jest niegrzeczny.
Kiedy Marcin był w gabinecie terapeuty, okazało się, że od dwóch
tygodni ma siostrzyczkę, która pochłania całą uwagę jego rodziców.
Wcześniej Marcin był „oczkiem w głowie” mamy i taty, a teraz czuł się
odrzucony i chciał za wszelką cenę odzyskać choć trochę tej uwagi.
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Dzięki szybkiej interwencji w postaci rozmowy z wychowawczynią
i rodzicami, po kilku dniach zauważono polepszenie w zachowaniu
Marcina. Natomiast gdyby nie znaleziono przyczyny jego
nieadekwatnego zachowania, dalej miałby łatkę niegrzecznego dziecka,
sam Marcin czułby się niesprawiedliwie traktowany i w dalszym ciągu
odrzucony, co wpłynęłoby negatywnie na jego kształtującą się
samoocenę. Ten przykład dodatkowo obrazuje, jak szybko potrafimy
ocenić dziecko i nadać mu „krzywdzącą łatkę”.

➢ Wyręczanie dziecka a pewność siebie

Często w gabinecie słyszę słowa „Wie pani jak to jest, rano muszę
zdążyć do pracy, a on mi robi na złość i nie chce się sam ubrać”, „Ona
ubiera się w spódniczkę i sandałki, a przecież jest zimno i pada deszcz,
musiałam ją przebrać, a nie było czasu na rozmowy… spieszyłam się do
pracy”, „Nie mogę sobie pozwolić na minutę spóźnienia”.

To wszystko jest zrozumiałe, ponieważ otaczający nas świat pędzi,
a my pędzimy razem z nim. Warto jednak pamiętać, że to nie dzieci, ale
my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za planowanie dnia i organizację
życia rodziny. To my wiemy, o której trzeba wstać, żeby zdążyć i ile czasu
potrzebuje nasz 10-latek, żeby przeczytać na czas Przygody Mikołajka
(możemy pomóc to zaplanować, ale dziecko wykonuje zadanie
samodzielnie).

Jeśli zdarzyło się Wam, że zaspaliście, zapomnieliście o ważnym
spotkaniu, zabrakło jajek na śniadanie lub nie przewidzieliście czegoś
– pamiętajcie, że jest to nadal Wasz problem, a nie Waszego 3-letniego,
4-letniego czy nawet 10-letniego dziecka.

Nie można oczekiwać, że 4-latek zrozumie nasze ponaglenia
„pośpiesz się, za 5 minut wychodzimy”, ponieważ dziecko w tym wieku nie
ma poczucia czasu i nie wie, ile to jest 5 minut. Poza tym dziecko może
mieć swoje ważne sprawy – może chce przebrać bluzeczkę (ponieważ
umówiło się z koleżanką, że dziś jest różowy dzień), je śniadanie pół
godziny i opowiada coś przy tym (je tak szybko, jak potrafi i nie ma
poczucia czasu, więc nie wie, że „musicie się spieszyć”) albo koniecznie
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musi do toalety tuż przed wyjściem. To wszystko jest dla dziecka tak
samo istotne, jak dla rodziców praca czy ważne spotkanie. Dorosły się
spieszy, a czas dla dziecka płynie zupełnie inaczej.

Wtedy właśnie rodzice włączają „tryb wyręczania dziecka”
– ubierania, karmienia, mycia zębów, również odrabiania lekcji,
sprawdzania za dziecko co ma zadane, pakowanie plecaka i wiele
innych.

Takie postępowanie sprawia, że w danej chwili oczywiście zdążymy
na czas, „ugasimy pożar”, ale na dłuższą metę dziecko zostaje
pozbawione możliwości próbowania, doświadczania, ćwiczenia różnych
umiejętności, bycia samodzielnym i ponoszenia konsekwencji.
Ograniczamy dziecku możliwość budowania pewności siebie, która
opiera się na tym, co wiem, co potrafię, jaki jestem. Jeśli wyręczamy
dziecko i nie pozwalamy mu ponieść konsekwencji, to ma ono poczucie,
że nie wie i nie potrafi samodzielnie zrobić wielu rzeczy. Trudno się
dziwić, że nie chce później nawet próbować.

Przykład 3.
W ostatnich latach bardzo modne stało się zakładanie grup w różnych
aplikacjach czy komunikatorach, np. grupa rodziców kl. I A na Whatsapp,
grupa rodziców „Pszczółek” na Messenger itd. Oczywiście nowoczesne
technologie ułatwiają komunikację (zgodnie z nazwą), ale służą również
innym celom, na które chciałybyśmy zwrócić uwagę. Matki i ojcowie na
takich grupach również pytają siebie nawzajem o zadane prace
domowe, umieszczają zdjęcia prac już gotowych, pytają także o to, co
było na lekcji – nawet jeśli dziecko było obecne tego dnia w szkole.
Wyręczając dziecko w wykonywaniu jego obowiązków, odbieramy mu
możliwość doświadczania i uczenia się również na własnych błędach,
ponoszenia konsekwencji, ale także odbieramy możliwość ćwiczenia się
w organizowaniu, planowaniu – przeszkadzamy w rozwoju wielu
umiejętności i budowaniu pewności siebie.

Z punktu widzenia terapeutów (psychologa i pedagoga), którzy na
co dzień pracują z dziećmi przejawiającymi trudności i deficyty,
pragniemy zwrócić uwagę na jeszcze jeden skutek wyręczania dzieci.
Wykonywanie pracy za nasze dzieci, poprawianie ich, podawanie
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gotowych rozwiązań i pomysłów, sprawia że dużo później dostrzegamy
trudności z koncentracją, uwagą, pamięcią, logicznym myśleniem,
spostrzeganiem i przez to później zgłaszamy się z dziećmi po
profesjonalną pomoc i diagnozę. Wymienione deficyty i trudności
wynikają zwykle z obiektywnych zaburzeń, które w procesie terapii mogą
być zniwelowane, ale czasem zdarza się, że dana umiejętność jest słabo
rozwinięta, ponieważ rodzice skutecznie w tym rozwoju przeszkadzali.
Na przykład wyręczanie dzieci w wyklejaniu, wycinaniu, rysowaniu
i innych pracach manualnych utrudnia rozwój w obszarze
grafomotorycznym.

Zadania wykonane przez rodziców będą pewnie ładniejsze,
staranniejsze i ciekawsze, ale będą też „mówiły” dzieciom, że one TAK nie
potrafią. Dziecko taki komunikat odbiera wprost: jestem gorszy, nie
umiem, nie będę więc narażać się na porażkę i nie będę próbować.

➢Matka i ojciec jako jedna drużyna

Bardzo się cieszę, gdy do mojego gabinetu na pierwsze spotkania
przychodzi mama z tatą dziecka. Jest to sygnał, że naprawdę chcą być
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w jednej drużynie, aby pomóc swojemu dziecku, znaleźć wspólnie drogę
do zrozumienia i znalezienia sposobu na pojawiające się trudności
w wychowaniu lub problemy edukacyjne. Jest to niesamowicie ważne,
żeby nie było rozbieżności między postawami matki i ojca. Dziecko nie
nabierze pewności siebie, jeśli tylko jeden rodzic będzie zaangażowany
w jego rozwój, a drugi będzie tylko krytykował. Oczywiście, że
doświadczanie akceptacji, wsparcia od jednej osoby daje duże podłoże
w kreowaniu pozytywnych myśli o sobie, natomiast takie niespójności
mogą wpływać jednak na osłabianie tworzącego się fundamentu
mocnej osobowości i pewności swoich sił u dziecka.

Czy w tej chwili, gdy czytacie Państwo tego e-booka – czytacie go
sami mamo/tato? Gdzie jest teraz „ten drugi” rodzic? Czy przeczyta
później? Czy będzie okazja, żebyście zrobili ćwiczenia razem,
porozmawiali o Waszych przemyśleniach? Jeśli tak, to wspaniale dla Was
i dla Waszego dziecka. 😊

Nie zawsze rodzice muszą się ze sobą zgadzać i mieć to samo
zdanie na różne tematy. Jesteście przecież dwojgiem różnych ludzi.
Ważne, aby ostateczna decyzja, stanowisko w jakiejś sprawie czy metody
wychowawcze były spójne i wspólne. To pokaże dziecku, że można mieć
różne poglądy na ten sam temat, że w ważnych sprawach trzeba się
porozumieć, a dziecko zobaczy, że jest dla Was obojga tak samo ważne.

☑
Pamiętajmy więc, że dziecko ma dwoje rodziców i czerpie tyle samo

przykładu zarówno z matki, jak i z ojca, aby stworzyć swoją osobowość
i pewność siebie.

➢ Rówieśnicy a dokuczanie

Grupa rówieśnicza daje swoim członkom poczucie przynależności.
W pewnym wieku bycie częścią grupy, bycie ważnym, akceptowanym
staje się najpilniejszą potrzebą, którą dziecko chce zaspokoić. Jest to
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zatem niezwykle ważne, aby nasza pociecha miała koleżanki i kolegów,
przyjaciół, znajomych – w szkole, w drużynie piłkarskiej, grupie
hobbystycznej.

Przykład 4.
Chłopiec, lat 10. W klasie jest postrzegany jako rezolutny, sprytny, mądry
i koleżeński, zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów. W klasach
młodszych (2 i 3 klasa) koledzy zaczęli dokuczać Pawłowi, zaczepiać,
podpuszczać do robienia rzeczy, których nie wolno robić, prowokować
do niewłaściwych zachowań. Paweł zgromadził już wiele uwag za
popychanie, przeklinanie, niewłaściwe zachowanie – stał się „kozłem
ofiarnym”. Matka w rozmowie z psychologiem powiedziała, że nie może
zrozumieć, dlaczego Paweł nadal lgnie do „kolegów” z klasy, chce się
z nimi bawić, jakby nie widział tego, że mu dokuczają.
Jedną z przyczyn zachowania Pawła jest silna, niezaspokojona potrzeba
przynależności do grupy rówieśniczej, dlatego zgadza się na złe
traktowanie w imię „wyższego celu”, tj. bycia częścią grupy.
Niestety coraz częściej spotykamy się z dokuczaniem wśród dzieci
i młodzieży. Jest to pewien trend, który powstaje wśród osób z zaniżoną
samooceną. Takie osoby potrzebują nieustannie mówić komuś przykre
słowa, żeby samemu się lepiej poczuć. To niestety napędza resztę
rówieśników. Natomiast u dzieci, które pozostają w takim permanentnym
dokuczaniu, czyli tkwią w takich sytuacjach, kiedy cały czas słyszą
o sobie tylko negatywne i przykre rzeczy, również pojawia się problem
z zaniżoną samooceną. Dlatego tak ważne jest szybkie reagowanie
rodzica, nauczyciela i potrzeba wzięcia pod opiekę zarówno dziecko,
które dokucza, jak i dziecko będące ofiarą dokuczania.

Warto nauczyć dzieci umiejętności bycia asertywnym, co pozwoli
im ochronić własne granice w trudnej sytuacji. Asertywne wyrażanie
siebie jest odzwierciedleniem osoby pewnej siebie, osoby, która wie co
lubi, a czego nie lubi.
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Asertywność to umiejętność, którą nabywamy w procesie wychowania,
jest to mówienie „nie” jeśli czegoś nie chcemy; inaczej mówiąc, jest to
umiejętność ochrony siebie, własnych granic i zasad. Mówienie „nie, ja
nie mam teraz na to ochoty”.

☑
Chcemy, żeby nasze dzieci potrafiły powiedzieć „nie” w sytuacji trudnej,

konfliktowej, niebezpiecznej – pozwólmy im zatem poćwiczyć.

Ćwiczyć asertywność możemy podczas każdej codziennej sytuacji.
Ważne, żebyśmy my jako rodzice dostrzegali te sytuacje i zachęcali swoje
dziecko do asertywnych wypowiedzi w stosunku do innych ludzi czy
rówieśników. Pozwólmy również na zachowania asertywne w stosunku do
nas rodziców (ponieważ stanowimy dla dziecka bezpieczne środowisko
do doświadczania).
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Przykład 5.
Podczas zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych dla klas VII i VIII
w jednej ze szkół podstawowych uczniowie zostali zapytani o to, co dla
nich znaczy bycie asertywnym. Żadna z ośmiu osób w grupie nie
potrafiła odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie wiedzieli, co
dokładnie znaczy asertywność. Oczywiście to tylko mała grupa w jednej
z tysięcy szkół w Polsce, ale jednak nikt w tej grupie nie potrafił
odpowiedzieć na pytanie.
JAK dzieci mają być asertywne, skoro nie wiedzą co to znaczy?
Sprawdźcie proszę, czy Wasza pociecha zna to słowo.

➢ Elektronika

Telewizja (w tym bajki, reklamy) oraz komputer/komórka (w tym gry,
filmiki edukacyjne) kształtują w dzieciach wyobrażenia, przeżycia czy
wartości oraz przekonania na temat rzeczywistości. Jest to kolejna
cegiełka do tworzenia u naszego dziecka obrazu o świecie oraz
postrzegania siebie w otaczającym środowisku. Tak jak było
przedstawione na początku, dzieci odbierają każdą informację jako tzw.
pewnik. Oczywiście żyjemy w czasach, gdy nie sposób uchronić się przed
elektroniką, ponieważ wpisała się w nasze codzienne życie dorosłych,
a co za tym idzie również naszych dzieci (całkowita izolacja od mediów
jest nierealistyczna). Ważnym aspektem jest jednak świadomość
oddziaływań elektroniki na kształtujący się młody mózg oraz pewne
nasze ograniczanie tych szkodliwych oddziaływań.

Warto na początku zaznaczyć, że 3-letnie dziecko nie jest
wyposażone w tzw. mechanizmy obronne, które pomogłyby mu poradzić
sobie z lękiem związanym z odbiorem gwałtownych i agresywnych
obrazów. Dlatego tak ważne jest pilnowanie tego, co ogląda nasze
dziecko, gdyż często nawet w trakcie oglądanej bajki włączają się różne
niezależne od nas reklamy. Dziecko jest wtedy narażone na przeżycie
pewnego rodzaju lęku czy przytłoczenia, co w następstwie może
objawiać się nagłym nadmiernym pobudzeniem lub wycofaniem się
i większym wyciszeniem (w zależności od temperamentu). Wtedy jest
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często oceniane jego zachowanie, przy jednoczesnym nieświadomym
bagatelizowaniu jego realnie odczuwanych emocji. Tak ważne jest więc,
aby być przy dziecku, dopytanie się, co wpłynęło na jego zachowanie
(np. pobudzenie, krzyki, rozrzucanie czy niszczenie zabawek, wulgaryzmy
lub wycofanie się, płacz, obrażanie się), wysłuchanie go i krótkie
wytłumaczenie danego zauważonego, niespodziewanego obrazu
w mediach.

Wśród starszych dzieci zauważa się tendencję do naśladowania
swoich bohaterów z bajek, filmów czy gier. Z pozoru oczywiście
nieszkodliwe działanie. I tu, podobnie jak wyżej, ważną kwestią jest
rozmowa z dzieckiem, wysłuchanie go oraz ewentualne wyjaśnienie
realności bohatera i porównanie jego cech do otaczającego nas
środowiska. Dlatego z jednej strony może to być świetny temat do
kształtowania u naszego dziecka pewności siebie, przy dostrzeżeniu
podobnych cech charakteru, jak u jego bohatera (jako dobrej postaci,
zwalczającej zło), a z drugiej strony może nieść za sobą utratę pewności
siebie, jeśli dziecko nie zostanie wysłuchane czy dobry bohater zostanie
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zbagatelizowany przez rodzica, lub dziecko uzna złą postać jako wzór
do naśladowania i nie zostanie mu wytłumaczona realna strona tego
„bohatera”.

☑
Rodzicu! Ogranicz i kontroluj gry, oglądane filmy, bajki oraz rozmawiaj

o nich ze swoim dzieckiem, tłumacząc ich stopień realności, aby dziecko
mogło stworzyć we własnej wyobraźni adekwatny obraz świata i swojej

pewności siebie.

Polecamy zapoznać się z broszurami:
- Dzieci w wirtualnej sieci: Dzieci w wirtualnej sieci
- Nastolatki w wirtualnym tunelu: Nastolatki

➢ Konsultacja u psychologa lub pedagoga – kiedy jest potrzebna?

Rodzicu, jeśli zauważasz u swojego dziecka poniżej przedstawione cechy
lub zachowania:

- negatywne przekonanie o sobie;
- agresywne zachowanie;
- nadmierne skupianie się na swoich słabościach;
- problemy w szkole, w nauce;
- brak umiejętności do wyrażania własnych potrzeb lub emocji;
- trudność w przyjmowaniu pozytywnej oceny na własny temat;
- unikanie nowych lub skomplikowanych działań z obawy

o poniesienie porażki;
- przekonanie, że inni są lepsi;
- objawy fizjologiczne, które nie wynikają z choroby (moczenie, bóle

brzucha, głowy, nudności, skargi na trudności w zasypianiu itp.);
na początek spróbuj wykonać te zalecenia, które zostały opisane w tym
e-booku. Dopiero gdy uważasz, że Twoje dziecko potrzebuje jednak
pomocy od innej dorosłej osoby, skontaktuj się w pierwszej kolejności
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z psychologiem lub pedagogiem szkolnym/przedszkolnym, aby wspólnie
zastanowić się, jakie dobrać działania pomocowe dla Twojego dziecka.

Są oczywiście też inne możliwości, jak np. zapisanie się na wizytę
konsultacyjną u psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
poradni zdrowia psychicznego. Na takiej konsultacji zostaną określone
potrzeby dziecka w związku z jego zachowaniem i zaproponowane
kierunki działań pomocowych.

Dodatkowym kierunkiem wsparcia obszaru poczucia pewności
siebie mogą być zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych, które
nastawione są w szczególności na trenowanie bazowych zdolności
nazywania i wyrażania emocji, naukę norm i sytuacji społecznych,
nabywanie samoświadomości, adekwatnej oceny siebie i świata czy
asertywności. Zajęcia są przeznaczone między innymi dla dzieci
nieśmiałych, wycofanych w kontaktach z rówieśnikami, z brakiem wiary
we własne siły i możliwości, mających trudności w wyrażaniu i radzeniu
sobie z emocjami. Tworzone grupy są mało liczne i dobierane względem
potrzeb, a zajęcia prowadzone są zwykle przez trenerów TUS.
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III. Poradnik praktyczny – czyli kilka narzędzi do
codziennej pielęgnacji pewności siebie.

➢ Jak pielęgnować pewność siebie u mojego dziecka w kilku krokach
(podsumowując):

- rozmowy z tłumaczeniem funkcjonowania świata (oczywiście
adekwatne do wieku naszego dziecka);

- konsekwencja i stanowczość w zasadach;
- ucz dziecko przegrywać;
- ucz asertywności;
- doceniaj wysiłki dziecka, nawet jeśli dziecko nie osiągnęło sukcesu;
- lepsza powściągliwa aprobata, niż nieustanne chwalenie;
- pozwól mu na błędy;
- pozwól dziecku podjąć własną decyzję i ponieść ewentualne

konsekwencje;
- zamiast kar i nagród – reguły, zasady i konsekwencje;
- bądź przy dziecku, ale nie wyręczaj;
- pielęgnuj kreatywność, pobudzaj ciekawość;
- daj dziecku przestrzeń na odpoczynek, pozwól mu się ponudzić

(wtedy przychodzą mu najlepsze pomysły na nowe zabawy,
co przyczynia się do poczucia sprawczości);

- kochaj, szanuj jako człowieka i akceptuj jego wybory – Twoje
dziecko to nie „mały Ty”, to zupełnie inny człowiek. 😊

Poniżej zamieszczamy kilka alternatywnych pytań, które można
zadać dziecku zamiast, tych które zadawane są zwykle. Zamiast kolejny
raz pytać: „jak było w szkole/przedszkolu/na urodzinach u Kasi?” lub „co
dziś jadłeś na obiad?” warto zapytać:

● Co Cię dzisiaj rozśmieszyło?/Z czego się dziś śmiałeś?
● Widziałeś, że ktoś się źle odniósł do kogoś dziś

w szkole/w przedszkolu?

32



● Czy ktoś dziś w szkole/przedszkolu płakał? Czy komuś zrobiło się
dziś przykro?

● Wszystkie dzieci miały się z kim bawić, gdy byliście na placu
zabaw?

● Co najlepszego ci się dziś przydarzyło? Nauczyłeś się dziś czegoś
nowego?

● Pomogłeś dziś komuś w przedszkolu? Ktoś pomógł dziś Tobie?
● Wydarzyło się dziś coś, czego nie zrozumiałeś?
● Jak oceniłbyś dzisiejszy dzień?
● Jeśli mógłbyś coś zmienić w swoim dniu, co by to było?
● Czy coś cię martwi, smuci, złości? Chciałbyś żebyśmy o tym

porozmawiali?

Jako rodzice chcielibyśmy wiedzieć o naszych dzieciach jak
najwięcej, chcielibyśmy, żeby nam ufały i zwierzały się ze swoich
problemów. Żeby wiedzieć więcej i poznać naszą pociechę, musimy
nauczyć się zadawać takie pytania, które pozwolą dziecku
się wypowiedzieć, musimy także uważnie słuchać tego, co dziecko nam
powie i – co najtrudniejsze – być gotowym na to, że nie wszystko
co powie, będzie nam się podobało. Wspieranie dziecka i wzmacnianie
jego poczucia wartości i pewności siebie to także uważne słuchanie,
akceptacja i zrozumienie różnorodności, sprzeczności i inności naszych
pociech.

☑
Posłuchajmy opowieści nie po to, aby udzielić dziecku cennych rad,

ale po to, aby usłyszeć jak Twoje dziecko rozwiązało problem.
Być może wolniej, nie tak sprawnie jak Ty i w ogóle inaczej – to nie

znaczy, że gorzej, to znaczy tylko, że inaczej!
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Przygotowałyśmy dla Państwa kilka zadań/ćwiczeń i zachęcamy
do wykonania ich razem z dziećmi. Załączone karty pracy proszę
traktować raczej jako pomysły do rozpoczęcia rozmowy, wskazówki,
które pomogą ją przeprowadzić. Spróbujcie Państwo najpierw sami
wykonać te ćwiczenia; zachęcamy również do modyfikacji. Ważne, aby po
zakończeniu ćwiczenia omówić je z dzieckiem poprzez zadawanie pytań:
Jak się czułeś kiedy to robiłeś/mówiłeś? Co sprawiło ci trudność
(lub – nad czym się najdłużej zastanawiałeś?) Co było dla ciebie
najłatwiejsze? Czego nowego się dowiedziałeś? Co cię rozśmieszyło?

Ćwiczenie: „Kwiatek”

Dziecko rysuje na kartce papieru kwiatek. Środek kwiatka to „JA”.
W płatki wpisuje na swój temat takie informacje jak: mój ulubiony kolor,
zwierzę, muzyka, potrawa, zabawa, sposób spędzania wolnego czasu.
W listek przy łodydze wpisuje, co jest jego marzeniem. Dzięki temu mamy
punkt wyjścia do wartościowej rozmowy na temat naszego dziecka.
Ważna rada: rodzicu, Ty też zrób swój kwiatek, żebyście mogli wymienić
się „ciekawostkami” o sobie (załącznik).

Ćwiczenie: „Mała rzecz tak dużo znaczy”

Ćwiczenie ma na celu pokazanie dziecku, że codzienne sytuacje,
w których dziecko sobie poradziło, zrobiło coś dobrego, ciekawego lub
wyjątkowego, mówią o tym, jakimi cechami wykazało się w danej sytuacji,
np. było dzielne, szybkie, pomysłowe, koleżeńskie. Pomagamy dziecku
znaleźć pierwszy przykład, upewniamy się, że rozumie na czym polega
zadanie.

Ćwiczenie zostało przygotowane w formie tabeli – to wersja dla rodziców
i starszych dzieci. Z młodszymi dziećmi (w wieku przedszkolnym i nawet
wczesnoszkolnym) polecamy wykonanie rysunków (przykład
w załączeniu).
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Polecenie: Przypomnij sobie, kiedy ostatnio bawiłeś się na placu
zabaw/byłeś u kolegi na urodzinach/byliśmy na zakupach/lub wczoraj w
przedszkolu – czy wydarzyło się coś niezwykłego, czy ktoś był smutny,
czy komuś pomogłeś?

Gdzie to było? Co to była za
sytuacja – opowiedz
co się działo?
Co zrobiłeś?

To oznacza, że jestem…

np. na placu zabaw np. powiedziałem
Monice, że
nieładnie jest
przezywać innych

np. koleżeńska, odważna,
mądra, empatyczna
(wyjaśniamy, co to znaczy)
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Ćwiczenie: „Drzewko trudności i możliwości”

Starsze dzieci samodzielnie rysują na kartce drzewo, a młodsze dzieci
otrzymują kartkę z gotowym obrazem. W miejscu korony dzieci rysują
sytuacje, które sprawiają im trudność, są kłopotliwe. W miejscu korzeni
powinny pojawić się możliwości, czyli wszystko to, co może pomóc
w rozwiązaniu trudności i problemów.

Należy pamiętać, że dla dzieci w różnym wieku różne będą przyczyny
zmartwień (pomocna karta w załączniku).

Ćwiczenie: „Uczenie się na błędach, czyli pomyłki nie są złe”

Zachęcamy do rozmowy z dzieckiem w formie zabawy, na temat tego,
że wszyscy ludzie popełniają błędy i fakt, że czasem coś nie wychodzi
tak jak chcemy, oznacza tylko, że trzeba próbować dalej.

Warto powiedzieć dziecku, że są rzeczy wokół nas, które wszyscy znamy
i korzystamy z nich, a powstały właśnie w wyniku błędu. Są to: sztuczne
ognie, plastelina, chipsy, karteczki samoprzylepne, rożek do lodów,
Super Glue i wiele innych.

Przypomnijmy dziecku, że nauka składa się też z popełniania błędów, np.
kiedy nasza pociecha uczyła się chodzić, ciągle się przewracała,
na początku mówiła niewyraźnie, pierwsze rysunki nie były doskonałe
itd. Pokażmy rozwój i zmianę, która już nastąpiła w naszym dziecku.

Zachęćmy dziecko do podzielenia się z nami informacją co ostatnio mu
nie wyszło i pomóżmy znaleźć pozytywny aspekt tej sytuacji. Warto jak
zawsze zacząć od siebie – co mi nie wyszło, jaki popełniłam błąd, jak
sobie poradziłem, co dobrego z tego wynikło (pomocna karta
w załączniku).
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Ćwiczenie: „Wywiad z ważną osobą”

To ćwiczenie również mogą wykonać zarówno dzieci, jak i rodzice.
Wystarczy wybrać osobę, z którą chcielibyście Państwo przeprowadzić
wywiad o… sobie samym. Dzieci mogą poprosić o taki wywiad swoich
rodziców, dziadków lub inną osobę.
Wystarczy zadać pytania komuś zaufanemu i można dzięki temu
dowiedzieć się, jak inni patrzą na świat i na nas.

Co uważasz za moją mocną stronę?
Jakie cechy charakteru cenisz we mnie najbardziej?
Co cię we mnie zaskakuje?
Co chciałbyś mi powiedzieć w sekrecie?

Dziecko można wyposażyć w zabawkowy mikrofon (załącznik Wywiad z...).

Ćwiczenie: „Kim jestem i jaki jestem – ćwiczenie samoświadomości”

Zadanie przeznaczone dla rodziców i starszych dzieci od ok. 10 lat
– dużo zależy od indywidualnych predyspozycji.
Zadanie polega na wypisaniu: swoich cech charakteru, cech wyglądu
zewnętrznego, swoich umiejętności, pragnień, wartości jakimi się kieruje,
osiągnięć, preferencji, umiejętności.
To zadanie ma na celu uświadomienie młodemu człowiekowi, jak wiele
w nim dobrego, jak wiele zależy od niego (np. preferencje, umiejętności)
i jak jest ważny (np. role społeczne).
Może to być trudne zadanie albo nawet bardzo trudne, więc zachęcamy
do bycia obecnym podczas pracy dziecka. Niektóre pojęcia mogą
wymagać wyjaśnienia, można też podać przykłady, żeby ułatwić dziecku
odpowiedzi.
Podczas pracy z pacjentami proszę zawsze na koniec, aby zwrócili
uwagę, ile z tych wymienionych rzeczy jest od nich niezależnych (role
społeczne w rodzinie, cechy fizyczne), a na ile mają realny wpływ.
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To budujące dla młodego człowieka zobaczyć, ile w jego życiu zależy od
niego (załącznik z kartą pracy).

Ćwiczenie: „Pewność siebie, gdy jest trudno”

Każdy z nas przeżywa różne chwile w życiu. Czasami jest nam ciężko i nie
mamy na nic ochoty. Dzieci i młodzież również mają takie chwile
– całkiem sporo.
Są one ważne, ponieważ dają nam dorosłym szansę na przezwyciężenie
własnych słabości. Trudno samemu spojrzeć w taki sposób na problem,
jak na szansę rozwoju, zwłaszcza jeśli jest się jeszcze dzieckiem.
Ćwiczenie ma na celu pomóc dziecku wskazać takie trudne momenty,
określić, jakie myśli mu wtedy towarzyszą, co wówczas czuje i jak się
wtedy zachowuje (załącznik z kartą pracy).

Zachęcamy również rodziców do wykonania tego zadania.
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Ćwiczenie: „Moje mocne strony”

Każdy z nas ma swoje mocne strony, czyli takie cechy, dzięki którym
osiągamy sukces.
Zadanie polega na wpisaniu w odpowiednie miejsca swoich
pozytywnych cech. Poniżej podano również cechy charakteru, które
mogą być pomocne, jeśli dziecko nie potrafi samodzielnie wymienić
swoich mocnych stron; mogą być też uzupełnieniem wcześniej
wpisanych cech (załącznik z kartą pracy).

Drogi Czytelniku/Droga Czytelniczko,
Dziękujemy za okazane zaufanie i zakup tego e-booka. Jeśli był on

dla Ciebie wartościowy prosimy podziel się z nami Twoją opinią pod
adresem: mateuszw.focus@gmail.com celem umieszczenia jej na naszej
stronie internetowej. Pozwoli to się nam rozwijać i Tworzyć kolejne
wartościowe treści.

Bardzo liczymy, że zawarte w e-booku informacje przyczynią się do
wzmocnienia pewności siebie u Twojego dziecka.

Powodzenia!

39

mailto:rejestracja.focus@gmail.com


Karty pracy
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Wyobraź sobie, że ten Kwiat to Ty.
Środek kwiatka to „JA” – możesz narysować swój portret. 

W płatki wpisz na swój temat takie informacje jak: 
twój ulubiony - kolor, zwierzę, muzyka, potrawa, 

zabawa, sposób spędzania wolnego czasu. 
W listki przy łodydze wpisz, o czym marzysz.

Jestem jak Kwiat



Kim jestem? Jaki jestem?

Opowiedz o sobie i poznaj sam siebie.

Moje cechy zewnętrzne 
– czyli jak wyglądam?

Jakie są moje cechy charakteru? 
• ……………………………………...….………………… 
• ……………………………………...….………………… 
• ……………………………………...….………………… 
• ……………………………………...….………………… 
• ……………………………………...….…………………

Moje preferencje – czyli co lubię?  
✔ ……………………………………………………… 
✔ ……………………………………………………… 
✔ ……………………………………………………… 
✔ ……………………………………………………… 
✔ ………………………………………………………

Jakie pełnię role społeczne  
(syn/ córka, uczeń , wnuk itp.) 

Jakie wartości są dla mnie ważne?
Moje osiągniecia:

✔ ………………………………………………… 
✔ ………………………………………………… 
✔ ………………………………………………… 
✔ …...……………………………………………. 
✔ ...………………………………………………. 
✔ ………………………………………………… 

Moje umiejętności – czyli co potrafię?



Narysuj duże drzewo. Ważne, by miało koronę, pień i korzenie.
W koronie drzewa wpisz lub narysuj te sytuacje, które sprawiają Ci trudność i są kłopotliwe. 

W miejscu korzeni wpisz lub narysuj wszystko to co pomaga Ci pokonać te trudności 
(mogą to być inne osoby, rzeczy lub coś co robisz).

Drzewo trudności i możliwości



Mała rzecz - tak dużo znaczy

“Przypomnij sobie kiedy ostatnio bawiłeś się na placu zabaw / byłeś u kolegi na
urodzinach / byliśmy na zakupach / lub wczoraj w przedszkolu - czy wydarzyło się

coś niezwykłego, czy ktoś był smutny, czy komuś pomogłeś?

Gdzie to było?

Co to była za sytuacja - opowiedz co się działo?

(Ktoś płakał, ktoś kogoś uderzył, ktoś się przewrócił, dzieci się kłóciły, dzieci się naśmiewały z kogoś,
dziecko nie potrafiło czegoś narysować/wykonać zadania lub inne)

 

To oznacza, że jesteś...
(odważny, koleżeński, pomocny, miły, opiekuńczy i inne)

Co zrobiłeś w tej sytuacji? Opowiedz mi o tym.



Moje mocne strony

Każdy z nas ma swoje mocne strony - czyli takie cechy,
dzięki którym osiągamy sukces. Zastanów się chwilę,

jakie mogą być Twoje mocne strony i wpisz je 
w dymkach.

szczery, lojalny, współpracujący, pomocny, wrażliwy,

ciekawy świata, przyjacielski, oddany, rozwiązujący problemy, 

pomysłowy, cierpliwy, pracowity, wysportowany, mądry,

punktualny, serdeczny, śmiały, spostrzegawczy, towarzyski

Po uzupełnieniu dymków przeczytaj poniższe
cechy charakteru. Podkreśl te, które opisują Ciebie
i mogą być Twoimi pozostałymi mocnymi stronami.



Uczenie się na błędach- pomyłki nie są złe

Czy wiesz, co to za rzeczy?

Czy wiesz, że wszystkie te rzeczy powstały ponieważ ktoś się pomylił? 
Ktoś popełnił błąd, coś wymieszał nie tak jak trzeba, zapomniał oddać

jakiś składnik, albo za długo piekł.

Kiedy Ty ostatnio się pomyliłeś , albo zrobiłeś jakiś błąd? Co to było?

Pomyśl- co dobrego z tego wynikło?



Jakie emocje odczuwasz?

Pewność siebie kiedy jest trudno

Każdy z nas przeżywa różne chwile w życiu. 
Czasami jest nam ciężko i nie mamy na nic ochoty.

To ważny moment ponieważ daje nam szansę na przezwyciężenie własnych słabości.
Zastanów się przez chwilę , co jest dla Ciebie trudne, co wtedy myślisz, 

co czujesz i co wtedy robisz.

Co jest dla Ciebie trudne?

Jakie myśli pojawiają
się w Twojej głowie?

 
• ......................................................................
• ......................................................................
• ......................................................................
• ......................................................................
• ......................................................................

Jak się zachowujesz?
 

✔ ...................................................................
✔ ...................................................................
✔ ...................................................................
✔ ...................................................................
✔ ....................................................................
✔ ....................................................................



Wywiad z...

Przeprowadź wywiad z wybraną osobą, którą zapytasz o siebie i swoje osiągnięcia. 
Dzięki temu zobaczysz jak inni patrzą na świat i na Ciebie!

Nasz wspólny portret:
Jakie cechy charakteru

cenisz we mnie najbardziej:

Co uważasz za moją mocną
stronę?

Co cię we mnie zaskakuje?

Co chcesz powiedzieć mi w sekrecie?


