
Czym żyją nasze dzieci? 

 

Dzieci wciąż krytykowane – uczą się potępiać. 

Dzieci wychowywane w atmosferze wrogości – uczą się walczyć. 

Dzieci wzrastające w strachu – uczą się bać. 

Dzieci, które spotykają się wciąż z politowaniem - uczą się użalać    

                                                                              nad sobą. 

Dzieci ciągle ośmieszane - uczą się nieśmiałości. 

Dzieci  wzrastające pośród zazdrości -  uczą się, czym jest zawiść. 

Dzieci  bezustannie zawstydzane - uczą się poczucia winy. 

Dzieci ciągle poniżane - uczą się agresywności. 

 

Dzieci otrzymujące dość zachęty – uczą się śmiałości. 

Dzieci, którym się nie szczędzi pochwał – uczą się uznawać   

                                                                  wartości. 

Dzieci w pełni aprobowane – uczą się lubić samych siebie. 

Dzieci akceptowane – uczą się odnajdować w świecie miłość. 

Dzieci, które często słyszą słowa uznania – uczą się stawiać sobie  

                                                                      cele. 

Dzieci wzrastające w atmosferze wspólnoty – uczą się hojności. 

Dzieci otaczane rzetelnością i uczciwością – uczą się czym jest   

                                                              prawda i  sprawiedliwość.  

Dzieci wychowywane w poczucie bezpieczeństwa – uczą się ufać   

                                                                             sobie i innym. 



Dzieci dorastające w klimacie przyjaźni – uczą się, jak wspaniale   

                                                                  jest żyć. 

Dzieci otoczone łagodnością – uczą się spokoju ducha. 

 

A czym żyją Wasze dzieci ? …… 

 

Na podstawie artykułu: Dorothy L. Nolte, Towarzystwo Szkół Twórczych 

 

Po przeczytaniu powyższych stwierdzeń nasuwa się refleksja nad 

naszym postępowaniem jako rodziców. Nie bez znaczenia jest to, co mówimy 

naszym dzieciom i jak wobec nich postępujemy.  

Pamiętajmy słowa mają moc. Mogą nas wspierać, wzmacniać, „dodawać 

skrzydeł”, ale mogą też niszczyć, dołować, „podcinać skrzydła”. Wszystko od 

tego zależy, co słyszą od nas nasze dzieci i czego od nas doświadczają. 

Ponieważ to, co słyszymy, w to wierzymy, tym bardziej jeśli jest to często 

powtarzane. A to, co obserwują nasze dzieci w naszym postępowaniu, 

zaczynają naśladować i będą  „powielać” w przyszłości.  

To my rodzice mamy największy wpływ na wychowanie naszych dzieci, 

na to, jakie będą nasze dzieci za kilka, kilkanaście lat. Nie rezygnujmy z tego i 

nie odkładajmy wychowywania i kształtowania ich charakteru na później, jak 

będą starsze. Zwracajmy uwagę na to, co każdego dnia przekazujemy słowem 

i swoim zachowaniem naszym dzieciom.  

Dlatego: „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi...” 
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