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Między nami nauczycielami,  

                  a  rodzicami….. 

                  Co warto wiedzieć? 
 

 

            W tym numerze: 

 Korzystanie z urządzeń elektronicznych a ich wpływ na rozwój 

dzieci 

 Integracja sensoryczna 

 Jak zmotywować dziecko do nauki? 

 Warto przeczytać 
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KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH A ICH 
WPŁYW NA ROZWÓJ DZIECI 

 
             Nie da się ukryć, że żyjemy w czasach ogromnego postępu 
technologicznego. Każdy ma w kieszeni smartfon, korzysta  
z laptopa czy tabletu, a w domu wielu relaksuje się przed dużym 
ekranem telewizora z dostępem do sporej liczby kanałów. 
Producenci urządzeń nie zapominają też o najmłodszych – mamy 
programy z bajkami non stop czy dostosowane do wieku dzieci 
aplikacje i gry na urządzenia mobilne. 

Duńskie badania z 2016 roku, które objęły tysiąc sześciuset 
trzynastolatków i ich rodziny, dotyczyły korzystania z urządzeń 
elektronicznych i ich wpływu na rozwój dziecka. Zostało ono 
przeprowadzone niemal w ostatniej chwili, gdyż już niedługo nie 
będzie w naszej kulturze młodych ludzi, którzy mogliby porównać 
swoje doświadczenia rodzinne sprzed i po wynalezieniu 
smartfonów.  

Alarmujące wyniki pokazały, że większość uczniów szkoły 
podstawowej odczuwa brak obecności rodziców i chciałaby spędzać 
z nimi więcej czasu. To samo dotyczyło samych rodziców. Jednak  
z pewnych względów większość dorosłych wierzy, że ich życie musi 
przebiegać w rytm otrzymywanych e-maili, smsów, wszelkiego 
rodzaju wiadomości i postów, co oczywiście cieszy ich 
pracodawców, partnerów z pracy czy przyjaciół, ponieważ dzięki 
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temu są osiągalni dwadzieścia cztery godziny na dobę. To samo 
można powiedzieć o dzieciach – nawet bardzo małych – i ich sieci 
towarzyskiej. Te dwa zjawiska są po prostu faktem i obecnie 
musimy stawić czoło problemom, jakie one powodują. 

Jeszcze dziesięć lat temu większość ludzi dorosłych 
odbierała dźwięk telefonu czy rozmowy telefonicznej w trakcie 
wizyty, obiadu czy spotkania jako coś niegrzecznego, 
niewłaściwego lub przeszkadzającego. Dzisiaj takie odczucia stają 
się coraz rzadsze. 

Każda bliska relacja oparta na miłości wymaga ciągłości  
i bycia razem, dzięki czemu ludzie mogą zacieśniać i rozwijać swój 
potencjał bliskości. Nie ma w tym nic odkrywczego. Kiedy brakuje 
tego doświadczenia bycia razem, a bliskie spotkania mają miejsce 
tylko w wypadku jakichś kryzysów lub problemów rodzinnych, to 
ludzie czują się wtedy samotni, nieszczęśliwi i sfrustrowani  
w swoich związkach. Tym bardziej jeśli te awaryjne spotkania są 
bardzo krótkie lub zorientowane tylko na rozwiązania. Takie osoby 
pozornie funkcjonują ze sobą bardzo dobrze, ale tak naprawdę nie 
żyją razem. 

Nie ma znaczenia, co zaburza ten rytm nieprzerwanego 
bycia razem. Przed smartfonami mogła to być telewizja, stres 
przynoszony z pracy, perfekcjonizm, różne zobowiązania 
pozarodzinne czy pasje poszczególnych członków rodziny. Jednak 
wszystkie te okoliczności – włączając w to także dzisiejsze 
smartfony i tablety – nie są prawdziwym powodem utraty 
intymności i sensu w bliskich związkach. Prawdziwe powody są  
w naszych głowach – i to jest bardzo dobra wiadomość! Bo oznacza 
ona, że jesteśmy w stanie wpłynąć na zmianę tego stanu rzeczy.  
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Relacja rodzic – dziecko 

 

Oto, co się zazwyczaj dzieje, kiedy rodzice i dzieci spotykają 
się w domu po godzinach pracy i szkoły. Dziecko chce o coś spytać  
rodzica lub opowiedzieć jakąś historię, albo odpowiedzieć na coś, 
co rodzic właśnie powiedział, i słyszy: ,,Przepraszam, kochanie, ale 
muszę to odebrać!’’; ,,Przepraszam, właśnie dostałem pilnego 
maila z pracy… To potrwa tylko chwilkę!’’;  ,,Mógłbyś chwilkę 
zaczekać, proszę?’’; ,,O kurczę! Zapomniałem wyłączyć telefon  
i teraz muszę porozmawiać!’’.   

Takie zachowanie bardzo frustruje dzieci. Jednak wbrew 
temu, co się zazwyczaj sądzi, dzieci nie czują się wtedy 
,,odrzucone’’. ,,Poczucie bycia odrzuconym’’ to intelektualna 
konstrukcja, do której nie jest jeszcze zdolny umysł dziecka. Kiedy 
rodzic odrzuca dziecko, ono po prostu czuje się smutne, 
rozczarowane albo wściekłe, co nie zmienia faktu, że zgodnie ze 
swoją naturą zaczyna współdziałać i dostosowywać się  do takiej 
sytuacji. Z czasem rezygnuje ze swoich prób nawiązania kontaktu  
z rodzicem i traci nadzieję. Około trzeciego roku życia dzieci 
zaczynają kopiować zachowanie dorosłych i też skupiają się na 
swoich ekranach: tabletach, telewizji, a potem smartfonach. 

Gdy w przytoczonym duńskim badaniu dzieci raportują, że 
brakuje im obecności rodziców, oznacza to pewien miks rozmaitych 
emocji i doświadczeń: 
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 Po pierwsze czują się bezradne, ponieważ wiele historii  
i emocji, którymi chciałyby się podzielić z rodzicami, nie 
może znaleźć ujścia. 

 Po drugie czują się zagubione. Za każdym razem, gdy rodzic 
zrywa kontakt na minutę lub dwie, umysł dziecka 
,,odpływa’’ i ciąg świadomości zostaje przerwany. 
Rezultatem tego mogą być potem kłopoty z pamięcią 
krótkoterminową. Poczucie zagubienia zamienia się także 
stopniowo  
w poczucie bycia głupim. 

 Po trzecie, dzieci tracą zaufanie do rodziców. Dzieje się tak 
na skutek bardzo trafnej obserwacji, że coś innego jest 
ważniejsze dla rodzica niż one. Takie doświadczenie 
powoduje stopniową erozję dziecięcego, bardzo jeszcze 
kruchego poczucia własnej wartości w jego najbardziej 
kluczowym punkcie: bycia kimś ważnym dla własnej matki  
i ojca. Nie ma potem znaczenia, ile razy rodzic powtórzy 
,,Kocham cię!’’ ani ile razy obieca jakiś rodzaj rekompensaty. 
Szkoda już została wyrządzona. Dodatkowo małe dzieci 
wierzą bardziej słowom rodzica niż własnemu 
doświadczeniu, więc jeśli dorosły odrzuca je, ale zapewnia, 
że ,,kocha’’ i że ,,przecież jesteś dla mnie ważna/y’’, to 
dziecko zwątpi raczej w swoje odczucia i samego siebie niż 
w jego zapewnienia. 

Po kilku latach takich doświadczeń, kiedy dla rodzica 
priorytetem jest smartfon i komputer, dziecko zaczyna czuć się 
bardzo samotne. To poczucie naznacza także jego doświadczenie  
w innych kontekstach społecznych. Jeśli chodzi o młodsze dzieci, to 
najczęstszą konsekwencją jest utrata nadziei, że jakikolwiek 
dorosły zechce poświęcić im swój czas, żeby je wysłuchać i pomóc 
w zrozumieniu, kim są. Nastolatki natomiast zaczynają wycofywać 
się z życia rodzinnego i poszukują uznania, zrozumienia i bliskości 
na zewnątrz, bardzo często posiłkując się Internetem.  
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Natura relacji 

Żeby rozwinąć bliskość emocjonalną i intelektualną w relacji 
z dziećmi i partnerem, potrzebujemy dwóch – trzech godzin 
dziennie na bycie razem, w którym jest także miejsce na ciszę i brak 
wszelkich planów. Wtedy dopiero mamy szansę usłyszeć rzeczy, 
których nie słyszeliśmy nigdy wcześniej, i sami powiedzieć coś,  
o czym nawet nie wiedzieliśmy, że możemy powiedzieć. Takie 
chwile z naszymi dziećmi przynoszą nowe wglądy i są wspaniałą 
okazją  
do wspólnego rozwoju. 

Nasz styl życia sprawia, że bardzo trudno jest utrzymywać 
naprawdę bliskie relacje, ale możemy tworzyć wyspy bycia razem, 
na których można zresetować nasze związki, pod warunkiem, 
oczywiście, że nie będziemy zabierać na nie smartfonów. Jeśli 
zabieramy telefon także na taką wyspę, to nasze życie szybko 
zamieni się w rodzinny archipelag niezależnych wysp, między 
którymi istnieje tylko komunikacja elektroniczna.   

W istocie powinniśmy spędzać ze sobą tak dużo czasu, jak 
tylko się da. Nie musimy siedzieć naprzeciwko siebie i rozmawiać. 
Możemy bawić się i razem pracować; możemy tańczyć albo 
uprawiać sport; możemy płakać albo krzyczeć; razem gotować  
i jeść; poznawać swoją ulubioną muzykę, sztukę lub zajmować się 
swoimi pasjami. Niewiele związków jest w stanie przetrwać próbę 
odległości: przez krótką chwilę mieliśmy nadzieję, że e-maile, czaty 
i Skype mogą zrekompensować nam fizyczne oddalenie. Niestety, 
nie mogą. Są to bardzo wartościowe narzędzia, ale sprawdzają się 
przede wszystkim w pracy, zaś w relacjach opartych na miłości 
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stanowią tylko skąpy substytut kontaktu. Nie bez powodu lubimy 
kłaść swoją głowę przy piersi osoby bliskiej: odgłos bicia jej serca 
jest dla nas najwyższym dowodem tego, że nie jesteśmy sami. 
Owszem, możemy nagrać bicie serca na smartfonie, ale nie będzie 
to przecież to samo doznanie. 
 
Potrzebujemy nowego stylu życia 

W ciągu ostatnich lat w różnych krajach przeprowadzono 
eksperymenty polegające na rezygnacji ze smartfonów  w szkołach  
i domach przez tydzień lub miesiąc. Niektóre rodziny próbowały 
przez określony czas żyć zupełnie bez elektroniki. Rezultaty tych 
doświadczeń są bardzo pozytywne: uczniowie poprawiali swoje 
wyniki w szkole, a rodzice i dzieci na nowo odnajdywal i radość 
wspólnych działań. Takie próby przynoszą nadzieję, że zmiana 
naszego stylu życia jest możliwa. 

Temat wpływu urządzeń elektronicznych na rozwój dzieci, 
zwłaszcza tych do 2. roku życia, jest kolejnym istotnym 
zagadnieniem, które wymaga poważnego przemyślenia. 
Spowolnienie rozwoju mowy, motoryki małej, myślenia 
przestrzennego, problemy ze snem, agresja, uzależnienia  
i nadmierna ekspozycja na promieniowanie to skutki, które 
wymagają odrębnej uwagi. Jednak, aby uchronić nasze dzieci od 
tych zagrożeń warto zacząć od  dorosłych, którzy zawsze będą 
stanowili wzorzec do naśladowania dla najmłodszych.  

Oczywiście, każda rodzina musi sama zbudować własną 
kulturę życia i swoje reguły. Należy tylko pamiętać, że celem nie 
może być odcięcie dzieci od elektroniki ze względu na szkody, jakie 
wyrządza ona w ich mózgu, lecz wyższa jakość wspólnego życia, 
bliskość i intymność. Chodzi o to, aby być bardziej dostępnym dla 
swoich najbliższych kosztem dostępności dla reszty świata.   
 
Na podstawie artykułu z serwisu http://dziecisawazne.pl 
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INTEGRACJA SENSORYCZNA 

 Z pewnością znasz dziecko, które jest nadwrażliwe, niezręczne, 
grymaśne, niespokojne i niezgrane. Tym dzieckiem może być Twój syn, 
Twoja córka, Twój uczeń, harcerz, bratanek, sąsiad… albo Ty jakiś czas 
temu. U takiego dziecka występować zaburzenie przetwarzania 
sensorycznego  często spotykany, lecz niezrozumiały problem, który 
wpływa na zachowanie, uczenie się, sposób poruszania, odnoszenia się 
do innych i myślenia o sobie. Bez względu na to, czy zaburzenie 
przetwarzania sensorycznego jest niewielkie, czy też duże dziecko 
potrzebuje pomocy i zrozumienia. Żadne bowiem dziecko nie potrafi 
pokonać przeszkód samodzielnie.  

Terapia poprzedzona jest diagnozą dziecka przeprowadzoną   
w oparciu o Testy Południowo – kalifornijskie autorstwa J. Ayers oraz 
obserwacje kliniczne. Diagnoza uzupełniana jest szczegółowym 
wywiadem przeprowadzonym, na pierwszym spotkaniu z rodzicami 
dziecka. Na podstawie uzyskanych wyników badań i obserwacji 
sporządzany jest raport oraz opracowany indywidualny plan terapii.  

Terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego jest terapią 
indywidualną i ma charakter „ NAUKOWEJ ZABAWY "podczas której 
dziecko jednocześnie bawi się i uczy. Głównym jej celem jest 
dostarczenie kontrolowanych bodźców sensorycznych poprzez 
różnorodne ćwiczenia. W ich efekcie wzmacniamy procesy nerwowe 
będące podstawą określonych umiejętności, które pojawiają się  
w sposób naturalny,  jako efekt poprawy funkcjonowania ośrodkowego 
układu nerwowego.  
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ZABURZENIE PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO  to brak 
umiejętności wykorzystywania otrzymywanych przez zmysły informacji 
w celu płynnego, codziennego funkcjonowania.  Dziecko nie potrafi 
zareagować na informacje sensoryczne znaczącym, spójnym 
zachowaniem.  Może mieć trudności z zaplanowaniem  
i przeprowadzeniem działań a uczenie się może sprawiać mu trudność. 

DLA KOGO TERAPIA ?  

Metoda terapii sensorycznej przeznaczona się  dla dzieci  
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które po mimo 
prawidłowego rozwoju mają problemy w codziennym funkcjonowaniu. 
Jest również istotnym elementem całościowej terapii dzieci  
z zaburzeniami z spektrum autyzmu, zespołu Aspergera, ADHD, dzieci  
z zespołem Downa , kruchego X czy mózgowym porażeniem 
dziecięcym.  
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CZYM JEST INTEGRACJA  SENSORYCZNA ?  

Integracja sensoryczna jest podstawą prawidłowego 
funkcjonowania w wielu zakresach m.in. : ruchu, postawy, koordynacji, 
emocji, uwagi czy mechanizmów uczenia się. To proces neurologiczny 
organizujący wrażenia płynące ze wszystkich zmysłów  w taki sposób, 
by mogły być użyte do celowego działania.  W procesie tym informacje 
otrzymane ze wszystkich zmysłów mózg segreguje, rozpoznaje, 
interpretuje, łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami 
odpowiadając na wymagania płynące ze środowiska. Umożliwia to 
dziecku prawidłowy rozwój.  

Zatem Drodzy Rodzice!  

Jeśli zauważacie u swojego dziecka któreś z poniższych 
problemów  umów się na konsultację do terapeuty integracji 
sensorycznej (SI), który udzieli Wam pomocy i pomoże w ich 
rozwiązaniu.  

Zaburzenia z zakresu przetwarzania sensorycznego mogą świadczyć 
następujące objawy :  

- nadruchliwość i problemy z koncentracją uwagi , 

- trudności z utrzymaniem równowagi i koordynacją ruchową, 

- trudności w uczeniu się nowych umiejętności ( np. jazdy na rowerze, 

wycinania) 

-problemy w opanowaniu podstaw czytania i pisania,  

-trudności w samodzielnym jedzeniu, ubieraniu i rozbieraniu się, 

-niekontrolowane, chaotyczne ruchy, 

-tendencja do licznych urazów i kontuzji, 

-tendencja do gryzienia, szczypania siebie i innych, niszczenia zabawek  

i przedmiotów, 

- unikanie huśtania, zabaw na trampolinie, karuzeli, zjeżdżalniach, 
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- nienaturalny strach przed oderwaniem nóg od podłoża, wysokością, 

upadkiem, 

-domaganie się silniejszych niż normalnie doznań (np. kręcenia, 

huśtania, podskoków)  

-brak ustalonej dominacji ręki, 

-nadmierna męczliwość, unikanie gier i zabaw ruchowych, 

-preferowanie siedzącego trybu życia, 

-zatykanie uszu w reakcji na niektóre dźwięki , 

-nietypowe reakcje na określone zapachy, światło, smaki, 

-nienaturalna niechęć do mycia włosów, twarzy, uszu, obcinania 

paznokci, 

-preferowanie tylko wybranych pokarmów (odruch wymiotny w czasie 

jedzenia) 

- unikanie zajęć związanych z brudzeniem rąk np.: lepienia, malowania, 

zabaw w piasku, 

-preferowanie jednego rodzaju ubrań, materiałów lub niechęć do 

noszenia odzieży, skarpetek , butów, 

-trudności z zasypianiem , lekki sen, 

-przysłuchiwanie się z upodobaniem włączonej pralce, odkurzaczowi, 

suszarce.  

 

do opracowania materiału wykorzystano informacje zawarte w:  

B. Odowska-Szlachcic, 2013, Metoda integracji sensorycznej, Harmonia, 

Gdańsk. 

C. S. Kranowitz, 2012, Nie - zgrane dziecko, Harmonia, Gdańsk 
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JAK ZMOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI? 
 

Zastanów się nad osobowością swojego dziecka. Czy jest 
elastyczne, czy raczej trudno przystosowuje się do nowych sytuacji? 
Jak przeżywa sukcesy i porażki? Jak reaguje na rywalizację? Czy lubi 
nowe wyzwania? Od odpowiedzi na te pytania zależy sposób 
motywowania młodego człowieka do nowych działań. 

Jakie twoje dziecko ma słabe i mocne strony, zainteresowania  
i pasje? Jak szybko zapamiętuje nowe treści? Jak radzi sobie z ocenami 
nauczycieli? Jak reaguje na zasady i reguły? Czy unika tego, co sprawia 
mu trudność? Czy umie się skupić na zadaniu? Czy szybko się nudzi? 
Czy dąży wytrwale do celu? Kiedy najchętniej zabiera się do nauki? Co 
mu w tym pomaga, co przeszkadza? Znając odpowiedzi na te pytania, 
zwróć uwagę na to, w jaki sposób komunikujesz się z dzieckiem. Jeśli 
chcesz mu pomóc, na pewno: 

 nie strasz - "Jeśli nie nauczysz się wiersza, to dostaniesz słabą 
ocenę i twoja nauczycielka będzie na ciebie zła. Zobaczysz!"; 

 nie oceniaj i nie karz - "Ponieważ bazgrolisz w zeszycie, nie 
pojedziesz w niedzielę na urodziny do Pauliny"; 

 nie nagradzaj - "Dostaniesz rower na koniec roku, jeśli będziesz 
mieć świadectwo z czerwonym paskiem" (kiedy perspektywa 
otrzymania nagrody jest zbyt odległa, sama nagroda traci na 
wartości); 

 nie porównuj - "Kasia to dopiero dobrze się uczy, mógłbyś brać 
z niej przykład"; 

 nie stawaj zawsze po stronie nauczyciela czy wychowawcy - 
"Gdybyś się nauczył, dostałbyś lepszy stopień, za mało się 
przykładasz, weź się do roboty". 
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To, jak mówisz do dziecka, jest niezwykle ważne. Warto zmienić 
swoje nastawienie i zrozumieć, że źródłem osiągnięć, kompetencji  
i szacunku dla samego siebie nie jest zewnętrzna lecz wewnętrzna 
motywacja dziecka. Rodzice spodziewają się, że dzieci automatycznie 
rozwiną w sobie wewnętrzną motywację do nauki, jako bezpośredni 
rezultat stosowania przez dorosłych kontroli zewnętrznej, na przykład 
nagradzania czy chwalenia. 

 

 

 

Co to jest pochwała? 

Pochwała jest słownym komunikatem, który wyraża pozytywną 
ocenę dziecka, dotyczy jego osiągnięć, zachowania, zalet. Wszystkie te 
komunikaty są używane zawsze w drugiej osobie liczby pojedynczej. 
Jeżeli często używasz pochwały, by zmotywować dziecko do 
czytania, liczenia, odrabiania zadań domowych, grzeczniejszego 
zachowania, wykonywania różnych aktywności, twoją intencją jest 
nagrodzić słownie zachowanie, które uważasz za słuszne. Dzieci 
nadmiernie chwalone szybko uczą się wybierać tylko te rzeczy, które 
ich zdaniem spodobają się rodzicom. Unikają więc robienia tego, co 
spotyka się z ich obojętnością. W konsekwencji częste stosowanie 
pochwał prowadzi do podważania wewnętrznej motywacji dziecka, co 
może owocować rezygnacją z różnych form działania. Ponadto,  
w dłuższej perspektywie, kiedy dziecko przyzwyczai się do różnych 
sposobów nagradzania, ich brak może być odbierany jako dezaprobata, 
a otrzymywanie wielu pochwał lub nagród może osłabić ich znaczenie. 
Często także pochwała może nie odpowiadać własnej samoocenie 
dziecka. 
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Ukryta myśl 

Chwalenie zawsze zawiera tak zwaną "ukrytą myśl". Kiedy mówisz: 
"Jesteś tak inteligentny, że możesz mieć najlepsze oceny" - ukryta myśl 
brzmi: "Dlaczego ich nie masz? Czemu się tak mało starasz? Zrób coś z 
tymi ocenami, nie jestem z ciebie do końca zadowolony". Albo: 
"Naprawdę bardzo ładnie dzisiaj odrobiłeś lekcje" - ukryta myśl: "Mam 
nadzieję, że tak już będzie zawsze, wtedy naprawdę będę zadowolona  
i spokojna". 

Ukrytą myślą w pochwałach jest również subtelnie wyrażony 
krytycyzm, który, niestety, czasem jest zalecany jako skuteczny sposób 
motywowania dzieci. Na przykład: 

 "Aniu, uczysz się znacznie lepiej niż w pierwszym semestrze, ale 
nadal musisz poświęcić dużo uwagi nauce." 

 "Bardzo ładnie się nauczyłeś tego wiersza. Byłabym jeszcze 
bardziej zadowolona, gdybyś nauczył się do sprawdzianu  
z matematyki tak jak prosiłam, ale naprawdę widać, że się 
starałeś." 

 "Marku, bardzo dobrze, że dostałeś piątkę z matematyki, ale ta 
trójka z polskiego to chyba wymaga poprawy." 

 "Bardzo ładnie, że odrobiłeś już lekcje Filipie. Jeszcze bardziej 
byś mi się podobał gdybyś wyszczotkował sobie włosy, ale 
naprawdę widać, że się starasz." 

Czym zastąpić pochwały? 

Komunikaty pozytywne typu JA wprowadził w 1964 roku Dr Thomas 
Gordon. Jest to jasny komunikat, który pokazuje, jak zachowanie 
dziecka wpływa na ciebie - wysyłającego ten komunikat rodzica. 
Podczas wszystkich kursów Treningu Skutecznego Rodzica zachęcam, 
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aby rodzice nauczyli się wysyłać właśnie takie komunikaty zamiast 
"typowych" pochwał. Oto kilka przykładów komunikatów typu JA: 

 "Podoba mi się, że tak starannie odrobiłeś lekcje, naprawdę to 
doceniam"; 

 "Uważam, że jesteś inteligentna, i to jest twoja mocna strona"; 

 "Kasiu, doceniam, ile wysiłku włożyłaś w to, aby czytać coraz 
lepiej, jetem z ciebie dumna"; 

 "Marku, ogromnie się cieszę z twojej piątki z matematyki. Moje 
gratulacje"; 

 "Jestem pod wrażeniem, że już odrobiłeś lekcje, Filipie"; 

W przeciwieństwie do zwykłych pochwał, komunikaty tego typu mówią 
o tobie, osobie która je sformułowała, nie oceniają dziecka. Aby 
pozytywne komunikaty były dla dzieci wiarygodne, muszą być uczciwe  
i prawdziwe, wolne od wszelkich ukrytych podtekstów. 

Źródło: https://www.superkid.pl/jak-zmotywowac-dziecko-do-nauki 

 

WARTO PRZECZYTAĆ 

 Pozytywna Dyscyplina, Jane Nelsen. 

 

Bardzo, ale bardzo wartościowa 

książka, która zawiera mnóstwo informacji o 

wychowaniu dzieci i nie tylko. Jeśli miałbym 

ją podsumować w kilku zdaniach to 

powiedziałbym, że jest rozwinięcie tego, co 

można było przeczytać w „Dialog zamiast 

https://www.superkid.pl/jak-zmotywowac-dziecko-do-nauki
http://www.ceneo.pl/44274261#crid=108858&pid=8880
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kar” i „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, aby dzieci do 

nas mówiły”. 

Jeśli więc po przeczytaniu tamtych pozycji czuliście, że czegoś 

wam brakuje, to ta pozycja uzupełni wszystkie luki. Jedna z najlepiej 

moim zdaniem dopracowanych książek i jeśli miałbym się czegoś 

przyczepić, to jedynie tego, że jeden czy dwa rozdziały dotyczą relacji 

nauczyciel-uczeń, a nie rodzic-uczeń, ale jak kogoś to nie będzie 

interesowało to sobie po prostu ominie. 

 

 Rodzicielstwo przez zabawę, Lawrence J. Cohen.  

 

To jest książka, którą czytałem 

chyba trzy miesiące. Poważnie. Nie 

wiem czy akurat miałem gorsze chwile 

czy rzeczywiście jest taka ciężka  

w odbiorze, ale łatwo mi nie było  

i dobrze to pamiętam. 

Nie zmienia to jednak faktu, że 

ta książka jest prawdziwą skarbnicą 

wiedzy, pokazującą bardzo konkretnie 

w jaki sposób niemal każdą sytuację 

konfliktową można rozładować przy 

pomocy zabawy i to w taki sposób, aby 

nie tylko rozładować negatywne emocje, ale też nauczyć dziecko 

właściwego postępowania. 

http://www.ceneo.pl/15581954#crid=108859&pid=8880

