
ZAŁĄCZNIK 4  

 

Dzieci odgrywają role wiedząc, że dzięki niektórym z nich mogą osiągnąć korzyści, 

zapewnić to, czego w danej sytuacji oczekuje, zdobyć zainteresowanie osób dorosłych.  

Jak pogodzić role? Jak pomagać dzieciom wychodzenia z ról z jednoczesnym 

zachęcaniem do bycia sobą?  

 

1. Nie zwracaj uwagi na napastnika, a zajmij się dzieckiem poszkodowanym.  
 

Zamiast - „Co tu się dzieje?”, „Uderzyłeś ją?”, „Zostaw siostrę w spokoju”, „Nie można 

na Tobie polegać”, „Jesteś niegrzeczny”, „Tyle razy mówiłam, że nie można tak robić”.  

Postąp tak - „Pokaż rękę. Ugryzł Cię brat. Na pewno Cię to boli”, „Nie można robić 

krzywdy innym ludziom nawet, gdy jest się złym”, „Chodź, zrobię Ci zimny okład”.  

 

2. Zapewniaj dziecko, że potrafi zachować się grzecznie zamiast traktować go 

jako prześladowcę.  

 

„Znowu ją uderzasz”-> „Wiesz, jak poprosić o to, czego chcesz bez użycia siły”.  

 

3. Spraw, by rodzeństwo spoglądało na siebie w nowym/ pozytywnym świetle.  
 

Córka opowiada Tacie o konflikcie z bratem, który podsumowuje takimi słowami „Jest 

podły/ niegrzeczny”, lepiej byłoby tak „Twój brat potrafi prosić w inny, grzeczniejszy i 

bardziej kulturalny sposób. Potrafi być też miły i przyjemny”.  

 

4. Zapewnij dziecko o jego dobrych cechach, wówczas, gdy uważa się za 

prześladowcę.  
 

Gdy dziecko samo myśli o sobie w kategoriach podłości, bycia niegrzecznym, rodzic może 

powiedzieć „Wiem, że potrafisz być grzeczny i miły dla swojej siostry i mam nadzieję, że 

nam to pokażesz”.  

 

5. Podpowiadaj dziecku jak może postąpić zamiast traktować je jako ofiarę.  
 

„Ojej, moje biedactwo”, „Czy on znowu był dla Ciebie niemiły?” -> „Możesz powiedzieć 

mu tak…..”.  

 

 

 



6. Gdy rodzeństwo traktuje siostrę jako ofiarę spraw, by ujrzało ją  

w pozytywnym świetle.  
 

„Wasza siostra jest zbyt błyskotliwa żeby dała się oszukać, nabrać na taki żart”.  

 

7. Gdy dziecko uważa się za ofiarę pokaż mu ukrytą w nim siłę, np. poprzez 

ukazanie co dziecko potrafi, w czym jest dobre.  

 

8. Zwracaj uwagę na to, co dziecko potrafi, zamiast koncentrować się na tym, 

czego nie umie.  
 

 Zachęcaj dziecko do podejmowania prób.  

 Akceptuj ich rozczarowanie- „To trudne. Można się zniechęcić”.  

 Doceniaj osiągnięcia- „Popatrz, tym razem wyszło Ci o wiele lepiej”.  

 Zachęcaj i pomagaj w poszukiwaniu rozwiązań- „To trudne zadanie. Zastanów się, 

co mógłbyś zrobić.” 

 

Opracowała: Oktawia Łagowska, psycholog 

na podstawie A. Faber, E. Mazlish „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym 

dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością”.  


