
Dlaczego dziecko potrzebuje granic?  

Skuteczność oddziaływań wychowawczych zależy od jakości relacji rodzic (opiekun) – dziecko. Co 

więcej – jak wskazują liczne badania – więź emocjonalna jest najważniejszym czynnikiem chroniącym 

przed podejmowaniem przez dziecko zachowań ryzykownych (używanie substancji psychoaktywnych, 

agresja, łamanie prawa, przedwczesna inicjacja seksualna m.in.). Więź ponadto pozwala dziecku na 

osobową identyfikację z dorosłym przez co może on modelować pożądane zachowania dziecka. 

Prawidłowa relacja powinna zawierać w sobie dwa aspekty:                                                                            

1. Miłość, akceptację, szacunek.                                                                                                                            

2. Granice, normy wymagania. 

W trakcie rozwoju, dziecko uczy się tego co mu wolno, a czego nie. Jeśli rodzice (opiekunowie) są 

niekonsekwentni w swoim zachowaniu, ulegają kaprysom i zachciankom dziecka, zmieniają zdanie raz 

pozwalając dziecku na coś, innym razem tego zakazując, dziecko nie może nauczyć się tego, co mu 

wolno, a czego nie. Rozwój dziecka jest jak droga. Jeśli droga jest dobrze oznakowana, to dziecko 

bezpiecznie osiągnie cel. Nie bójmy się stawiać dziecku granice. Jasno wytyczone granice są potrzebne 

do tego, aby dziecko mogło czuć się bezpieczne. Brak konsekwencji podważa poczucie bezpieczeństwa.  

Oto 5 powodów dlaczego dziecku potrzebne są granice: 

 

 

 

 

 

 

1.  DEFINIUJĄ ZWIĄZKI Z INNYMI LUDŹMI 

Każdy człowiek, nie tylko dziecko potrzebuje 

wyznaczenia pewnych norm i zasad jakie 

obowiązują w danym społeczeństwie. Jeżeli 

dobrze oznaczymy ścieżkę życia naszemu 

dziecku nauczy się jak traktować inne osoby, w 

jaki sposób rozwiązywać problemy, aby nie 

zbłądzić lub nie wpaść w problemy.  

2.  DAJĄ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I 

STABILNOŚCI 

Dzieci mogą doświadczać silnego niepokoju, 

gdy są świadome, że mają w rodzinie 

największą władzę, kontrole nad sytuacją  

i realne sprawstwo. Choć wiąże się to dla nich  

z nieograniczonym dostępem do przywilejów,  

to „na dłuższą metę” staje się to zbyt dużym 

obciążeniem dla niedojrzałej osobowości. 

3.  WSPOMAGAJĄ OSOBISTY WZROST 

Wraz z rozwojem dziecka granice muszą się 

rozszerzać. Stanowią punkt odniesienia dla 

rosnącej dojrzałości dziecka, są 

odzwierciedleniem szacunku, akceptacji  

i zaufania jakim darzą go rodzice.  

4.  POMAGAJĄ ODKRYWAĆ ŚWIAT 

Rodzice mogą ułatwić dzieciom ten proces 

poprzez rzetelne odpowiedzi na nurtujące 

pytania: „Co jest w porządku, a co nie jest  

i dlaczego”? „Jak daleko mogę się posunąć”? 

„Co mi wolno, a czego nie wolno robić”?  

„Co się stanie , jeśli przekroczę wyznaczona 

granicę”? „Czy wiąże się to z konkretnymi 

konsekwencjami”? 
5.  OKREŚLAJĄ OBSZAR 

AKCEPTOWALNYCH ZACHOWAŃ 

Wyraźnie ustalone, stabilne granice 

wyznaczają dzieciom ścieżkę postepowania 

zgodnego z normami i zasadami zarówno  

w rodzinie, jak i szerszych kręgach 

społecznych  



Jak określać dziecku granice? 

Nie ma wychowania tam, gdzie nie ma oznakowanych szlaków, po których można się 

bezpiecznie poruszać. 

 Krok pierwszy: słowa  

1. Komunikat powinien dotyczyć zachowania dziecka – skoncentruj się na zachowaniu, a nie na 

postawie, uczuciach lub wartościach dziecka:  

                             NIE                                                                                  TAK 

Zosiu, nie widzisz, że jestem zajęta?                               Rozmawiam. Stukanie mi przeszkadza.  

 

2. Bądź bezpośredni i konkretny – powiedz jasno i krótko, czego oczekujesz od dziecka, oraz  

w razie potrzeby, kiedy i jak ma wykonać określone zadanie:  

 

                     NIE                                                                                   TAK 

Tylko nie wracaj zbyt późno!                                    Wróć na kolację o wpół do siódmej.  

 

 

3. Dokładnie określaj konsekwencje.  

                                   NIE  TAK 

Tylko nie jedź rowerem po ulicy, bo możesz                Rowerem możesz jeździć po chodniku lub 

            wpaść pod samochód!                                          na podwórku. Inaczej schowam go w garażu.  

 

4. Mów stanowczo, ale nie podnoś głosu. Nie bądź szorstki.  

Krok drugi: czyny  

Popieraj słowa działaniem – Twoje słowa są na tyle wiarygodne, na ile potwierdzają je stojące za nimi 

działania! Reaguj natychmiast, kiedy dziecko idzie się bawić, a nie wypełniło swoich obowiązków, np. 

„Nie ma zabawy, dopóki nie wyjdziesz z psem” lub „Jeśli po sobie nie posprzątasz, nie dostaniesz 

klocków przez kilka dni”. 

 

 

 

 

 

Na podstawie: 

1 „JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ - PORADNIK DLA RODZICÓW” -  www.ore.edu.pl 

2. www.zatokaempatii.com  
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