
Stawianie granic dzieciom jest wyrazem miłości, 

gwarantuje bezpieczeństwo 

 
 Wszyscy zgodzimy się ze stwierdzeniem, że wychowanie to ogromny trud. 
Rodzice stają przed faktem poprowadzenia swoich pociech ku przyszłości, często 
nie wiedząc, jak to zrobić. Są zatroskani, często obawiają się, żeby nie zrujnować 
swoim dzieciom życia. Przystępują do tej trudnej sztuki, jaką jest wychowanie 
dziecka, nie mając przygotowania zdobytego w jakiejkolwiek szkole. Ważne, aby 
dorośli idąc drogą opanowywania sztuki wychowania, pamiętali o tym, żeby 
ich dzieci były szczęśliwe, bezpieczne i kochane. Pocieszeniem w tej 
odpowiedzialnej i ważnej roli może być fakt, że dzieci są niejako 
„przechodniami” w naszych domach. Rodzice, pamiętajcie więc o określaniu 
jasnych celów, jakie powinniście postawić sobie w wychowywaniu swoich 
dzieci i dobraniu właściwych metod ich osiągania.  
 Jedną z dróg, na której osiąga się sukces wychowawczy, jest dyscyplina, 
czy inaczej stawianie granic. Dzieci potrzebują dokładnego, jasnego 
wyjaśnienia akceptowanych i nieakceptowanych zachowań. Czują się wtedy 
bezpiecznie, gdy wiedzą, co im wolno robić, a czego nie. W pakiecie dziecięcych 
zachowań są zachowania pożądane, zachowania, które nie są w pełni 
dozwolone, ale tolerowane przez dorosłych oraz zachowania, których bezwzględnie 

tolerować nie wolno, a wręcz należy im kategorycznie mówić: nie. Konstruując 

dla dziecka zakazy, powinniśmy przekazać mu jasne informacje: na które 
zachowania absolutnie się nie zgadzamy, a jakie będziemy akceptować. Kiedy 
wypowiadamy zakaz, powinniśmy być zdecydowani (postawa ciała, głos, 
kontakt wzrokowy), aby dziecko jednoznacznie odczytało naszą intencję i było 



przekonane, że traktujemy je bardzo poważnie. Każdy zakaz powinien 
odwoływać się do konkretnego zdarzenia. Podczas stawiania granic nie może 
być miejsca na odbieranie szacunku, czy znieważanie. Zakazy powinny być 
wyrażone językiem, który nie stanowi dla dziecka wyzwania. Zostaną wtedy 
przyjęte przez dzieci lepiej, jeśli wyrazimy je konkretnie i bezosobowo. Jeśli 
zakaz będzie wypowiedziany w taki sposób, to dziecko bez większych problemów 
dostosuje się do niego. Pamiętajmy, że dyscyplina narzucona dziecku przez 
jego rodziców czy innych dorosłych wyrobi w nim samodyscyplinę, bo przecież 
celem stawiania granic jest edukacja i kształtowanie charakteru. Ważne, żeby 
dziecko zrozumiało, dlaczego stosujemy zakazy i umiało powiedzieć o tym, 
jak się w związku z tym czuje. 
 
Korzyści płynące z określania granic: 

• uczą społecznie akceptowanych zachowań, norm i reguł, 

• pomagają określić zależności między ludźmi, 

• porządkują świat, 

• zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa, 

• wskazują mocne i słabe strony dziecka, 

• uczą dziecko konsekwencji w działaniu. 
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