
JA CHCĘ TO TERAZ! Epidemia 

przywilejów



DZIECIĘCE PRZYWILEJE 
=EPIDEMIA



PRZYCZYNY-
TECHNOLOGIE, 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE, 
PRESJA RÓWIEŚNIKÓW?

Najbardziej do epidemii przywilejów

przyczynia się nadopiekuńczość rodziców.



CZY WYCHOWUJĘ MAŁEGO EGOISTĘ

Co w tym złego, że pomogę dziecku zasznurować buty – dzięki temu wcześniej wyjdę 
z domu

Jak mógłbym nie sprawdzić, czy moje dziecko zabrało wszystko do szkoły oraz czy 
odrobiło lekcje – jeżeli tego nie zrobię, jestem nieodpowiedzialnym rodzicem

No i za żadne skarby nie pozwolę sprzątać dziecku toalety

Każdy chce  dla swojego dziecka jak najlepszego życia. Drogi bez wybojów, 
zakrętów, piratów drogowych





NIE JESTEŚMY W STANIE KONTROLOWAĆ 
CZYJEGOŚ ZACHOWANIA, ALE JESTEŚMY 

W STANIE ZAPLANOWAĆ WŁASNE REAKCJE.

Najważniejsze jest rozpoznawanie powtarzających się zachowań u dziecka, wtedy:

Komunikaty –
w pracach domowych pomagam pomiędzy 18.00 a 20.00, ale…

Brudne rzeczy umieszczone w koszu piorę w środę i w sobotę …

Nie wycofuje się………….

Nie ratuj………………………………



NADMIERNE POBŁAŻANIE
NADMIERNE ROZPIESZCZANIE

NADMIERNE CHRONIENIE
NADMIERNE CHWALENIE

Rodzice wychodzą ze skóry, by sprostać wszelkim potrzebom swoich dzieci. 
Dodajmy do tego nadmierne inwestowanie w szczęście, wygodę i sukcesy dziecka –
przepis na epidemię przywilejów gotowy. 
*korepetycje



WIELU RODZICÓW STAJE NA GŁOWIE 
BY PRZYCHYLIĆ DZIECKU NIEBA

Rodzice czują się tak bardzo odpowiedzialni za swoje dzieci, 
że chcą je uchronić przed najmniejszymi trudnościami.

W ten sposób okradają swoje dzieci
z możliwości rozwijania najważniejszych umiejętności,

takich jak:

Podejmowanie decyzji

Uczenie się na błędach

Rozwijanie odporności – która pomaga  radzić sobie z upadkiem i błędami



POWINNIŚMY POZWOLIĆ DZIECIOM DOŚWIADCZAĆ 
KONSEKWENCJI ICH DZIAŁAŃ I WYBORÓW

„Mogę zrobić cokolwiek zechcę” – znak rozpoznawczy pokolenie nadmiaru.
DLACZEGO? – Dzieci dorastają chronione przez rodziców przed konsekwencjami
swoich złych wyborów.

• Pani z kursu

• mobidziennik



CZEGO DZIECKO
POTRZEBUJE OD RODZICA?

TRZECH RZECZY

Wspólnie spędzonego czasu

Bezwarunkowej miłości 

Bezwarunkowej akceptacji



CZAS UMYSŁU, CIAŁA I DUSZY
MINDE, BODY&SOUL TIME

Rodzic spędza z dzieckiem 10-15 minut i robią wspólnie to, 
co dziecku sprawia przyjemność.

Dziecko nie musi wtedy walczyć o uwagę rodzica, ani konkurować z 
rodzeństwem, z pracą, czy urządzeniami mobilnymi – telefonem, 
komputerem.

Jeśli codziennie poświęcisz trochę czasu, by nawiązać kontakt emocjonalny 
z dzieckiem i zainteresujesz się jego światem Wasze relacje na pewno się 
poprawią.



GDY DZIECKO
NIE MUSI WALCZYĆ O UWAGĘ RODZICA?

* ZYSKUJE JĄ W POZYTYWNY SPOSÓB
*NIE MUSI MARUDZIĆ, ABY ZYSKAĆ ZAINTERESOWANIE

*PO DWÓCH, TRZECH DNIACH NEGATYWNE 
ZACHOWANIA ZNIKAJĄ



JAK WYCHOWAĆ ODPOWIEDZIALNE, KOMPETENTNE 
I ODCZUWAJĄCE WDZIĘCZNOŚĆ DZIECKO?
•Dać możliwość wyboru – uwzględniając wiek dziecka

•Regularne podejmowanie decyzji = poczucie kontroli nad własnym życiem – możliwość 
oddziaływania na świat – poczucie kompetencji i odpowiedzialności.

•Metoda „Rodzinny wkład” = każdy członek rodziny ma jakieś domowe obowiązki = działanie 
zespołowe, dla dobra całej rodziny = poczucie przynależności

•Wiedząc, że działanie każdej osoby ma znaczenie, przestaje myśleć o sobie, 
jak o pępku świata.

• marudzenie „znowu ja”, „ czy ja zawsze muszę to robić?”= współczuj i doceniaj

•„słyszę Cię! Wiem, że zmycie naczyń po obiedzie nie jest w ogóle zabawą, ale chcę żebyś 
wiedział, że Twoja ciężka praca jest ważna dla całej rodziny”

•Jeżeli dziecko nadal marudzi skieruj uwagę na coś innego lub odejdź.

•Gdy dziecko zauważy, że nie zamierzasz z nim walczyć, będzie bardziej zmotywowane do 
kontynuowania swojego zadania. 



JAK UCZYĆ DZIECI WARTOŚCI 
PIENIĄDZA I OSZCZĘDZANIA

„Kieszonkowe bez pociągania za sznurki” – dzieci dostają kieszonkowe 
–
w wysokości uzależnionej od ich wieku – którym mogą swobodnie 
zarządzać. 

Kiedy metoda ta jest konsekwentnie realizowana, dzieci uczą się 
oszczędzać, wydawać rozsądnie, czekać na wynagrodzenie, dawać, 
pożyczać, planować 
i inwestować.

Dzięki tej technice dzieci będą mieć namiastkę wyzwań, 
z jakimi ich rodzice zmagają się codziennie gospodarując finansami.



„CHCĘ I CHCĘ TO TERAZ, WSZYSCY INNI TO MAJĄ”

Możesz się bez tego obyć = bez czego możemy obejść się przez tydzień, 
miesiąc.

Harmonogram pomocy = razem z dzieckiem zaplanuj, jak przez najbliższy 
miesiąc             będziesz pomagać innym.

Szukanie jasnej strony = szukanie iskierki nadziei w trudnych sytuacjach –
można być wdzięcznym, niezależnie od tego jak potoczy się życie.

Zasada wdzięczności – dziennik wdzięczności, spisywanie słów 
wdzięczności i wrzucaniu ich do słoika.

Nowe strategie wychowania – „skoro zawsze tak robimy, to niech tak 
zostanie”



LISTA ZACHOWAŃ DZIĘKI KTÓRYM 
ZDIAGNOZUJESZ SYTUACJĘ 

W TWOIM DOMU
1. Drażnią cię żądania dzieci, ale im ulegasz?

2. Domownicy nie pomagają Ci w codziennych obowiązkach?

3. Zakupy z dziećmi kończą się zawsze kupieniem słodyczy, czy zabawek?

4. Ciągle zaspakajasz oczekiwania potomstwa?

5. Bierzesz odpowiedzialność za to, co dzieci mogłyby same zrobić?

6. Wręczasz im łapówki i nagrody, aby zachęcić je do współpracy?

7. Nieustannie ratujesz je z opresji, dowożąc do szkoły zapomniane przedmioty i przypominając o ważnych terminach?

8. Twoje dziecko ma trudności z akceptacją zasad panujących w szkole lub podczas innych zajęć?

9. Twoje dziecko wini innych za własne porażki?

10. Twoje dziecko próbuje manipulować innymi, dąsa się, lub awanturuje, by postawić na swoim?

11. Twoje dziecko często się nudzi i oczekuje, że będziesz je zabawiać?

12. Twoje dziecko jest niecierpliwe, nie umie czekać na to, czego bardzo pragnie?





PRAWA DZIECKA DO ROZWOJU 
V. SATIR 5WOLNOŚCI

1. Wolność do postrzegania i słyszenia (percepcji) tego, co jest obecne tutaj i teraz, a nie do tego 
co było, będzie, lub powinno być.

2. Wolność do myślenia tego co się myśli, a nie tego co powinno się myśleć.

3. Wolność do czucia tego, co się czuje, a nie tego co powinno się czuć.

4. Wolność do pragnienia i wybierania tego czego się chce, a nie tego, co powinno się chcieć.

5. Wolność do wyobrażania sobie swojej własnej realizacji, a nie grania sztywnej roli, czyli 
ciągłego troszczenia się o bezpieczeństwo.




