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Ciągle tłumaczysz, 
a dzieci i tak Cię nie 
słuchają 
 
Czy masz wrażenie, że ciągle powtarzasz:
„Nie wolno bić! To boli!”
„Nie rób tak, zrobisz jej krzywdę!”
„Nie mów tak! To sprawia przy-
krość.”
Wyjaśniasz, dlaczego nikogo nie bijemy, 
tłumaczysz, dlaczego gryzienie, szarpanie, 
popychanie jest niedozwolone, zwracasz 
uwagę, kiedy dzieci się nawzajem obraża-
ją... i nic. One dalej robią to samo!
Przecież jesteś miła, nie krzyczysz, spokoj-
nie opowiadasz, a tu brak efektów. 
Wiesz, dlaczego?
• Dzieci nie uczą się poprzez słucha-

nie wykładów. To najmniej skutecz-
na metoda. Dzieci uczą się poprzez 
działanie, obserwacje, naśladowanie i 
zabawę. Nie chodzi o to, by nie rozma-
wiać z nimi o skutkach działań czy nie 
stawiać granic, ale jeśli Twoją główną 
metodą jest tłumaczenie, to czeka Cię 
dużo frustracji.

• Dzieci mają nierozwiniętą korę przed-
czołową odpowiedzialną za kontrolę 
i hamowanie swoich impulsów. Mogą 
doskonale wiedzieć, jak powinny się 
zachować i jednocześnie nie być w 
stanie tego wykonać, kiedy emocje bio-
rą górę. Swoją drogą Ty też wiesz, że 
pewne rzeczy są niewłaściwe, a i tak je 
wykonujesz.
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Ćwiczenie 1: 
Co czujesz, gdy ktoś ciągle  
gdera Ci nad głową?

Dlaczego Twoje metody 
nie działają?

Co możesz zrobić  
zamiast tłumaczenia? 
Dowiesz się na webinarze.  
Bądź koniecznie na żywo!

dokladna treść ćwiczenia  
na webinarze
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Metody bedziemy 
omawiać na webinarze

Zadajemy pytania 
zamiast wydawać  
polecenia
„Mamy jeden rower. Chcecie 
się nim bawić oboje. Co moż-
na zrobić?”
„Mamy tylko jedną zabawkę - 
co możemy zrobić?”
„Obaj chcecie być policjanta-
mi w zabawie. Jak to rozwią-
żemy?”
Na początku możemy naprowa-
dzać, zadawać pytania pomoc-
nicze. Polecenia sprawiają, ze 
dzieci się wyłączają i nie myślą 
nad rozwiązaniem. Pytania 
pobudzają do szukania rozwią-
zania.

A
B

C

D

Co możesz zrobić  
zamiast tłumaczenia?
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Reagujesz  
„na gorąco” 
 
Mówisz do dzieci, kiedy są zdenerwo-
wane. Próbujesz rozwiązywać sytuację 
„na gorąco”, żeby wyciągnęły wnioski i 
czegoś się nauczyły. Tłumaczysz, każesz 
dzieciom oddać zabawki, przeprosić, 
grozisz odebraniem przyjemności. 
Masz przy tym poczucie, że jeżeli tego nie 
zrobisz, to dzieci nauczą się, że można 
tak robić bez konsekwencji.
Zasmucę Cię. W stresie (a moment 
kłótni jest dla dzieci stresem) nasz mózg 
skupia się na tym, by reagować na 
zagrożenie. Nie ma wtedy miejsca na 
naukę. Większość Twoich słów „wlatu-
je” dzieciom jednym uchem, by wylecieć 
drugim. 
Jeśli nie wierzysz, to wyobraź sobie, że 
jesteś bardzo zdenerwowana, a ktoś pró-
buje Ci o czymś opowiedzieć. 

W zdenerwowaniu ani rodzice, 
ani dzieci, nie są w stanie zna-
leźć sensownego rozwiązania. 
Pierwszym krokiem jest zawsze 
zadbanie o spokój (swój i dzieci).

Z kursu „Rodzeństwo bez walki” 
dowiesz się , w jaki sposób to 
robić, by uczyć dzieci rozwiązy-
wania konfliktów.

Ustalasz,  
kto jest winny 
„Kto zaczął?” 
„Co mu znowu zrobiłeś?”
„Dlaczego go znowu uderzyłaś? 
Przecież mówiłam, że…”
„Ojej, znowu Cię uderzył, tak mi 
przykro”.
„Znowu Ci dokucza?”
„Dlaczego Ty zawsze musisz go 
zaczepiać?”
„Sam zacząłeś!”
„To Ty zacząłeś, widziałam!”
„Patrz, on jest jeszcze malutki, 
nie umie się sam obronić, a Ty mu 
robisz krzywdę”.
„Trzeba było go nie zaczepiać/nie 
denerwować!”

Wypytujesz dzieci, jak wyglądała sytu-
acja. Oceniasz, kto jest poszkodowany. 
Bierzesz pod uwagę wiek i umiejętności.
I wydajesz wyrok. 
Niestety, wchodząc w rolę sędziego, 
automatycznie wrzucasz dzieci w role 
ofiary i agresora. Jedno z nich jest przez 
Ciebie zaopiekowane, a drugie krytyko-
wane. 
Tworzy się wzajemna wrogość i niechęć. 
Jedno czuje, że zawsze staniesz w jego 
obronie, drugie, że musi zasługiwać na 
Twoją miłość. Trudnych zachowań jest 
coraz więcej.
Każde zachowanie dziecka ma jakąś 
przyczynę. Dzieci zachowują się źle, 
gdy czują się źle. Dziecko, które sprawia 
innym ból, często potrzebuje, by zająć się 
nim w pierwszej kolejności.
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Ćwiczenie 2: 
Jak się czujesz, gdy ktoś rozsą-
dza Twoją kłótnię z partnerem?

Co możesz zrobić  
zamiast ustalania,  
kto jest winny?

Dokladna treść ćwiczenia  
oraz omówienie alternatywnych 
metod - na webinarze

A
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Opisujemy to  
co widzimy
Mówię o tym, co widzę i nie oce-
niam: 
„Ale tu dużo emocji!”
„Jasiowi chyba zależy na tej 
zabawce”.
„Widzę, że Kasi przeszkadza 
takie zaczepianie”.

B

Serio? To zadziała? Jak?
Myślisz sobie pewnie: „ale jak opisywanie 
tego co widzę sprawi, że dzieci przestaną 
się kłócić?”. 
Dzieci nie zawsze rozumieją, o co chodzi 
bratu/siostrze. Patrzą na daną sytuację ze 
swojej  perspektywy. Opisanie im tego, co 
widzimy, pomaga zrozumieć daną sytu-
ację i skłania do myślenia nad rozwiąza-
niem.
Zobacz co piszą o tym nasze kursantki:

Faktycznie powiedzenie coś w 
stylu „Widzę dwóch moich syn-
ków, którzy chcą się bawić tym 
samym motorem. Co możemy 
zrobić?” studzi emocje...
Ela

(Ogromna awantura w przed-
szkolu) Udało mi się szybko 
ogarnąć starszaka i wysłać do 
sali, a ja zajęłam się emocjami 
młodszego. Usiadłam spokojnie, 
powiedziałam sobie, że mam 
czas i zasoby na to, by te emo-
cje pomieścić. Słuchałam jak 
bardzo chce do taty. Nie za-
przeczałam jego emocjom. Py-
tałam w co by się z tatą bawił, 
gdyby teraz byli razem. Propo-
nowałam narysowanie rysunku. 
Także wyszedł cały wachlarz 
narzędzi, ale najważniejszym 
był mój spokój i opanowanie. 
Jak już minęła pierwsza fala 
emocji zapytałam co zdejmuje-
my najpierw i tak jakoś poszła 
czapka, potem szalik. Finalnie 
samodzielnie wszedł do sali, 
już bez płaczu. Spokój! To chy-
ba najważniejsze narzędzie. 
Ela

C

D
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Ignorujesz  
dziecko, które  
zachowuje się źle 

Być może słyszałaś, że kiedy jedno dziec-
ko bije drugie, to trzeba skupić się na 
poszkodowanym - „ojojać” jego szkody, 
zająć się raną, przy jednoczesnym zigno-
rowaniu zachowania starszego.
I niby wszystko fajnie, bo masz w „biją-
cym” wzbudzić empatię i uczyć go napra-
wiania krzywd.
Tylko, że to tak nie działa.
Rodzice, którzy w dobrej wierze stosują 
to rozwiązanie, często dostrzegają, że 
problem jeszcze bardziej się pogłębia - 
bijący się nakręca, zaczyna czymś rzu-
cać, płakać, krzyczeć obraźliwe słowa, 
a w efekcie długofalowym zaczyna być 
wrogo nastawiony do rodzeństwa albo 
rodzica.
Dlaczego?
Bicie nigdy nie jest bez powodu, a tym 
powodem nie jest wcale tak często „te-
stowanie granic” (chyba, że tych granic 
notorycznie nie komunikujesz).
Dzieci biją, bo są zmęczone, przebodź-
cowane, bo nie radzą sobie z emocjami, 
ale też dlatego, że są w błędnej strategii - 
nieświadomie sądzą, że wybierając jakieś 
trudne zachowanie (uderzenie kogoś, 
zwracanie na siebie uwagi nieodpowied-
nim zachowaniem, sprawianie komus 
przykrości), poczują się lepiej, poczują się 
ważne.
Bicie jest komunikatem - „Hej, źle się 
czuję. Nie umiem inaczej zareagować. 
Pomóż mi”.
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Ćwiczenie 3: 
Jak byś się czuła, gdyby...

dokladna treść ćwiczenia  
na webinarze

Poprzez swoje zachowanie dziecko mówi 
Ci o problemie, a Ty ignorujesz je i zajmu-
jesz się rodzeństwem - czy sądzisz, że 
będzie chętne do współpracy?
Naprawianie krzywd i wzbudzanie em-
patii ma sens po uspokojeniu i poradzeniu 
sobie z przyczyną zachowania.
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Metody bedziemy 
omawiać na webinarze

A B

C

D

Co możesz zrobić  
zamiast ignorowania?

Czas 1 na 1 dla  
każdego dziecka
Jeżeli nie masz możliwości dać 
każdemu dziecku 1h/0.5h spe-
cjalnego czasu w ciągu jednego 
dnia, to wystarczą naprawdę 
małe rzeczy:
• popatrz każdemu w dziecku 

oczy, dotknij ramienia - dasz 
mu tym sygnał - jestem dla 
Ciebie,

• wysłuchaj dziecko z pełną 
uwagą i zainteresowaniem.



AGNIESZKA SEMENIUK
nieboraczek

Webinar: Rodzeństwo,  które się dogaduje 25 kwietnia (pon.) godz. 21:008

Powód 5
 - 

Za wcześnie  
ingerujesz 
Czy lubisz kiedy ktoś wtrąca się w relacje 
pomiędzy Tobą a Twoim mężem/partne-
rem? 
Czy lubisz, kiedy przerywa Waszą roz-
mowę)/ sprzeczkę i opowiada się  po 
którejś stronie? 
Ciągłe wtrącanie się opiekunów daje 
dziecku sygnał:
„Nie poradzisz sobie”.
„Nie umiesz”.
„Nie potrafisz”.
„Zawsze musisz mnie prosić o pomoc”.
„Nie ufaj sobie, to ja mam rację”.
„Ja zrobię to lepiej”.

A poza tym strasznie irytuje. 
Relacja dzieci nie jest naszą relacją. Nie 
da się wziąć jej do ręki - dodać coś, po-
przestawiać, uformować i w wyniku tych 
działań otrzymać rodzeństwo, które się 
kocha i wspiera.
To co najbardziej pomaga, to powstrzy-
manie się od jakichkolwiek działań, jeśli 
nie są niezbędne. 

Kiedy należy interweniować? 
• Gdy za chwilę będzie bójka 
• Gdy dzieci są bardzo małe 
• Gdy jest duża nierównowaga sił 
• Gdy dzieci są w złej kondycji psycho-
fizycznej: głód, zmęczenie, napięcie po 
przedszkolu.

Dla mnie chyba najbardziej od-
krywcze było to że najlepiej się nie 
wtrącać - wiadomo są sytuację kie-
dy trzeba bo może się źle skończyć, 
ale w takich zwykłych codziennych 
sytuacjach zostawić to dzieciom bo 
to jest między nimi. Swoją drogą cie-
kawa jestem skąd wśród dorosłych 
takie przekonanie że zawsze trzeba 
interweniować i to jeszcze w trójką-
cie dramatycznym
Justyna

Ja zawsze uważałam, że muszę 
się wtrącać we wszystko, żeby nie 
eskalowało. Teraz się nie wtrą-
cam i czasem owszem eskaluje, ale 
zaowocowało to tym, że starszak 
próbuje rozwiązać problem sło-
wem a nie siłą...
Ola

Czy to działa?
Zobacz co piszą nasze  
kursantki...

Myślę, że moje reagowanie było 

o tyle dobre, że było mniej prze-

mocy i ofiar, bo ich rozdzielałam, 

ale z drugiej strony w ogóle nie 

umieli się regulować i próbować 

dojść do porozumienia, bo od 

razu stałam na straży. Młodsza 

nadal nie umie, bo jeszcze nie 

mówi, ale starszak wykazuje 

odrobinę chęci do zmian.

Ola
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Skupiasz się na 
tym, co tu i teraz 
 
To normalne, że potrzebujesz ciszy. 
Że masz dość kłótni, bicia, wzajemnego 
dokuczania. 
Że martwisz się wzajemną niechęcią i 
dokuczaniem sobie. 
Ale… 
Jaki jest Twój cel? 
Chcesz żeby trudne zachowania natych-
miast się skończyły, czy bardziej chodzi 
Ci o to, by uczyć dzieci rozwiązywania 
konfliktów? 
Szukasz narzędzi, które wyeliminują to  
co nie działa, czy takich, które uczą dzieci 
myślenia, współpracy? 
Chcesz magicznego sposobu, który za-
działa na szybko, czy zależy Ci jednak na 
efektach długofalowych? 
Ile czasu potrzeba na to, by wyrzeźbić 
piękna sylwetkę? Czy po wykonaniu jed-
nej serii ćwiczeń  albo zjedzeniu diete-
tycznego dania mówisz: zastosowałam i 
to nie działa. Tymczasem w wychowaniu 
oczekujemy, że po jednym komunikacie 
dzieci przestaną coś robić.

Większość metod i narzędzi, 
które proponujemy, uczy dzieci 
samodzielnego rozwiazywania 
konfliktów, myślenia i współ-
pracy. Wyposaża dzieci w kom-
petencje, które przydadzą im się 
w dorosłym życiu. Zależy nam 
na efektach długofalowych.

Powód 6
Krzyczysz, kiedy 
dzieci się kłócą 
Każdy rodzic czasem traci cierpliwość, 
szczególnie kiedy jest zmęczony, a 
sprzeczkom i hałasom nie ma końca. 
Jednak jeśli za każdym razem reagujesz 
krzykiem albo podniesionym głosem, to 
warto się zastanowić, czego w ten spo-
sób uczysz dzieci. 
Chcesz, żeby potrafiły się spokojnie poro-
zumieć, chcesz, żeby potrafiły konstruk-
tywnie radzić sobie ze swoimi emocjami, 
więc w jaki sposób modelujesz to zacho-
wanie.
Kłócące czy bijące się dzieci i tak są po-
budzone. Potrzebują kogoś, kto pomoże 
im się wyciszyć, a nie będzie dolewać 
oliwy do ognia. 

Powód 7

Grozisz karami
„Jeżeli zaraz się nie uspokoicie to nie 
bedzie bajek”.
„Podzielicie się tą zabawką albo ją zabie-
ram”.

Kara może sprawić, że dziecko na chwilę 
przestanie robić to, za co jest karane, ale 
sprawia również, że:
• koncentruje się na sobie - skupia się 

na tym, że czuje się poszkodowane.
• mobilizuje do ukrywania się,
• pogłębia wrogość do rodzeństwa, 

przez które dostało tę karę.

Powód 8
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Trzy pierwsze kroki do spokoju  
 i budowania dobrych relacji   
między dziećmi

25 kwietnia (pon.) 21:00

Rodzeństwo,  
które się dogaduje

Dlaczego warto być na żywo?

• Nagranie będzie dostępne tylko 12 godzin, 
potem ląduje w sklepie w cenie 99 zł.

• Będziemy omawiać wszystkie narzędzia - 
będziesz mogła uzupełnić puste pola.

• Tylko na żywo będziesz mogła otrzymać 
bonus - wypełnione karty pracy z dodatko-
wymi informacjami.

• Będziemy mieć dla Ciebie bardzo  
ciekawą propozycję. 

Zapraszamy Cię
na bezpłatny webinar

Webinar odbędzie się na grupie 
„Rodzeństwo, które się wspiera”

Już teraz dołacz do grupy, aby  
otrzymać powiadomienie

Dołącz do grupy na FB

https://www.facebook.com/groups/1324812427994345

