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Pozytywna dyscyplina u ma³ych dzieci

Dyscyplina w stosunku do ma³ych dzieci
· Celem dyscypliny jest to, aby nauczyæ dzieci zasad i wartoœci w naszym spo³eczeñstwie, oraz pomóc

im w zachowaniu samokontroli, aby mog³y wyrosn¹æ na szczêœliwych i odpowiedzialnych ludzi.
· Peel Children's Aid (Organizacja Pomocy Dzieciom w Peel) uwa¿a, ¿e nale¿y u¿ywaæ pozytywnych

metod wychowawczych zamiast bicia lub innych form dyscypliny fizycznej, które mog¹ spowodowaæ 
fizyczne lub emocjonalne szkody w rozwoju dziecka.  

· Nawet karcenie s³owne mo¿e zraniæ dziecko emocjonalnie. Komentarze takie jak, na przyk³ad: 
„jesteœ niedobry”, mog¹ obni¿yæ poczucie w³asnej wartoœci u dziecka.

Nawi¹zanie wzajemnych stosunków
· Zanim zastosuje siê jak¹kolwiek dyscyplinê w stosunku do dziecka, nale¿y nawi¹zaæ z nim stosunki 

oparte na mi³oœci i zaufaniu.
· Okres niemowlêcy jest najlepszym okresem na budowanie kontaktu z dzieckiem, ale w ¿adnym wieku 

nie jest za póŸno na jego rozpoczêcie.
· W nawi¹zywaniu stosunków miêdzy rodzicami i dzieckiem pomocne s¹ ³agodne i pe³ne mi³oœci gesty, 

spêdzanie razem czasu, szanowanie uczuæ dziecka, dotrzymywanie obietnic, przepraszanie kiedy jest 
to konieczne oraz wspólna z nim zabawa.  

Planowanie codziennych zajêæ
· Codzienna rutyna pomaga dzieciom w ka¿dym wieku czuæ siê bezpiecznie i pewnie.
· Planuj posi³ki, zajêcia przed snem, czy cotygodniowe zajêcia o tej samej porze, aby zachowaæ 

porz¹dek w ¿yciu dziecka.
· Koniec dnia to czas zwiêkszonego stresu dla rodziców i dzieci. Wtedy to zdarza siê najwiêcej 

nieporozumieñ. Unikaj wieczornych kryzysów poprzez zachowanie rutyny przed spaniem, na 
przyk³ad, spêdzaj trochê czasu w ciszy, co pomo¿e dziecku zrelaksowaæ siê. 

Wskazówki
· Ma³e dzieci maj¹ krótk¹ pamiêæ. £agodnie przypominaj im jakie obowi¹zuj¹ zasady, ¿eby mog³y siê ich 

nauczyæ.
· Daj dziecku zabawkê lub zajmij je czymœ innym, aby odwróciæ jego uwagê od z³ego zachowania.

Odwracanie uwagi i napady z³oœci
· Je¿eli dziecko jest sfrustrowane albo nie potrafi rozwi¹zaæ jakiegoœ problemu, spróbuj zaj¹æ je 

czymœ innym. Zredukuje to prawdopodobieñstwo napadu z³ego humoru.
· Je¿eli twoje dziecko traci panowanie nad sob¹, podejdŸ bli¿ej i obejmij je.
· Je¿eli przytulanie powoduje jeszcze wiêcej z³oœci, odejdŸ, opanuj siê, i poczekaj, a¿ dziecko 

samo siê uspokoi.
· Napady z³oœci mog¹ dziecko przeraziæ. Przygotuj siê, ¿e bêdziesz musia³/musia³a je póŸniej pocieszyæ.

Konsekwencje

Sytuacje bezpieczne
· Pozwól dzieciom ponieœæ konsekwencje ich czynów, je¿eli jest to dla nich bezpieczne.
· Na przyk³ad: „Je¿eli nie przestaniesz rzucaæ klockami, to ci je zabiorê.”
· Dotrzymaj s³owa i zabierz klocki, je¿eli dziecko nie przestaje nimi rzucaæ.
· To pomaga dzieciom zrozumieæ konsekwencje ich postêpowania.

Sytuacje niebezpieczne
· Je¿eli dziecko robi coœ co jest niebezpieczne, przerwij mu i dopiero póŸniej wyt³umacz mu 
 wynikaj¹ce z tego konsekwencje.
· Pierwsz¹ reakcj¹ wielu rodziców, którzy widz¹, ¿e dziecko wybiega na ruchliw¹ ulicê, jest pobiec 

za nim, z³apaæ je i daæ mu klapsa. Badania wykazuj¹, ¿e to wcale nie zapobiega takiemu 
zachowaniu w przysz³oœci.
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· Kiedy dziecko jest ju¿ bezpieczne, po prostu wyt³umacz mu jakie grozi³o mu niebezpieczeñstwo. 
Prawdopodobnie, pomo¿e to dziecku prêdzej nauczyæ siê bezpiecznego zachowania, ni¿
zastosowanie kary fizycznej.

“Time-out”
Je¿eli dziecko odmawia pos³uszeñstwa lub przestrzegania zasad, zastosuj tzw. „time-out”.  Jest to bardzo 
skuteczna metoda w stosunku do dzieci od dwóch do 12 lat. Zrób co nastêpuje:

1) WyprowadŸ dziecko w spokojne miejsce, gdzie mo¿e siê uspokoiæ.
2) Wyt³umacz, ¿e zosta³o wyprowadzone poniewa¿ Ÿle siê zachowywa³o.
3) Kiedy dziecko jest znów gotowe do zabawy, przyprowadŸ je z powrotem.
4) Pochwal jego pierwsze dobre zachowanie po up³ywie „time-out”.

Zapobieganie z³emu zachowaniu
Jak zacz¹æ
· Urz¹dŸ swój dom tak, aby by³ dla dziecka bezpiecznym miejscem do zabawy i nauki.
· Trzymaj cenne i niebezpieczne przedmioty poza zasiêgiem dziecka.
· Zabieraj ze sob¹ zabawki i coœ do jedzenia, kiedy wychodzisz z dzieckiem.
· Nie pozwól, aby dziecko by³o zbyt g³odne, zmêczone lub znudzone.

Stosuj sprawiedliwe i proste zasady 
· Stosuj¹c kilka prostych zasad, okreœl wyraŸne granice w zachowaniu dziecka.
· Skoncentruj siê na bezpieczeñstwie dziecka. Regu³y powinny pozwoliæ dzieciom uczyæ siê i odkrywaæ 

nowe rzeczy w bezpieczny sposób.
· Nie zwracaj uwagi na drobne incydenty.

Rozmawiaj z dzieckiem
· Upewnij siê, ¿e dziecko rozumie czego od niego oczekujesz.
· Je¿eli dziecko jest wystarczaj¹co du¿e, wyt³umacz mu dlaczego stosujesz t¹ czy inn¹ regu³ê.
· Wys³uchaj co dziecko ma do powiedzenia.

Myœl pozytywnie
· Koncentruj siê nad tym co robiæ, a nie czego nie robiæ.
· Dobre s³owa prêdzej trafi¹ do twojego dziecka i spowoduj¹ pozytywny odzew.
· Dra¿nienie, przezwiska lub zniewagi mog¹ zraniæ tak samo jak bicie. Nie porównuj swojego dziecka w 

sposób negatywny z innymi dzieæmi.

Daj dzieciom czas na reakcjê
· Dzieci nie lubi¹ kiedy trzeba skoñczyæ to, co sprawia im przyjemnoœæ.
· Daj dziecku piêæ minut aby wy³¹czy³o telewizor i posz³o spaæ, lub od³o¿y³o zabawki na czas obiadu.

Daj dobry przyk³ad
· Dawaj przyk³ad swoim zachowaniem.  
· Na przyk³ad, nie bij dziecka poniewa¿ uderzy³o kogoœ innego.

Informacja dla rodziców
Najwa¿niejszym zadaniem w ¿yciu ka¿dego cz³owieka jest byæ matk¹ lub ojcem. Niektórzy rodzice lubi¹ 
spotykaæ siê z innymi rodzicami, zdobywaæ nowe umiejêtnoœci i zaznajamiaæ siê z najnowszymi poradami w 
zakresie wychowania. Niektórzy z nich potrzebuj¹ te¿ pomocy. Je¿eli potrzebujesz wiêcej informacji, 
skontaktuj siê z najbli¿sz¹ przychodni¹ lekarsk¹ albo zapytaj swojego lekarza co jest dostêpne w twoim 
miejscu zamieszkania. Zadzwoñ do Parents Help Line (Telefon Pomocy dla Rodziców) pod numer 1-888-
603-9100 lub do najbli¿szego biura Children's Aid Society (Organizacji Pomocy Dzieciom).

Ulotka ta zosta³a opublikowana przy pomocy informacji zawartych w Child Welfare League of Canada 
(Liga Opieki Spo³ecznej nad Dzieæmi w Kanadzie) i „Parenting for Life” (Wychowanie Dzieci Przez Ca³e ¿ycie), przy 
poparciu The Psychology Foundation of Canada (Psychologiczna Fundacja Kanady) i Kodak Canada.
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