szenia si? do siebie nawzajem i do dziecka.
?Stosunek emocjonalny do dziecka, odbijaj?cy si? w
sposobie post?powania z dzieckiem i my?lenia o
nim, nazywamy postaw? r odzicielsk?". Nie bójmy si?
pr zyzna? do b??du, je?li go pope?nimy, nie bójmy si?
pr zepr osi? ? pr zecie? to te? cz??? ?ycia, z któr ym
dziecko b?dzie musia?o sobie jako? r adzi?. Poka?my
mu jak pokona? s?abo?ci, niepowodzenia, tr udno?ci,
jak si? cieszy? i ?wi?towa?. Niech pozna jak
najwi?cej r ó?nych sytuacji, r eakcji, sposobów na
r adzenie sobie z pr oblemami ? to bezcenna nauka,
któr a zaowocuje w jego dor os?ym ?yciu.
Wychowanie dzieci to z?o?ony i skomplikowany pr oces, na któr y sk?ada si? szer eg
czynników. Dobr e wychowanie wymaga zaanga?owania ze str ony r odziców. Wzajemne ich
wspó?dzia?anie mo?e sta? si? podstaw? dobr ego
wychowania i wspier ania r ozwoju dzieci. Nale?y
pami?ta?, ?e dzieci wymagaj? du?o tr oski
i wspar cia. Tr zeba dba? o ich potr zeby i wspomaga?
na wszystkich etapach r ozwoju. Nale?y akceptowa?
uczucia dzieci aby wychowa? je na zdr owych
i szcz??liwych dor os?ych.
Aut or : Mar cin Prol ej ko
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?Do wychowania dziecka pot r zeba ca?ej
wioski? Hilar y Rodham Clinton
Rozwój dzieci to bar dzo z?o?ony pr oces.
Skuteczne wychowanie ich pr zez r odziców staje si?
cz?sto zadaniem ponad si?y. Cz?sto jednak
zapominamy o tym, ?e do wychowania dzieci
potr zebujemy tego co najwa?niejsze, czyli r odziców.
To w jaki sposób wychowywane jest dziecko zale?y
od kilku czynników. Jednym z nich jest osobista
historia rodzica - to w jakich war unkach dojr zewa?
i jakich nabr a? cech i zachowa?. Wa?ne s? tak?e
jego inter per sonalne zasoby - to jak komunikuje si?

z innymi lud?mi i jakie ma zdolno?ci spo?eczne.
Kolejnym czynnikiem s? w?a?ciwo?ci dziecka: jego
wiek, p?e?, temper ament a tak?e mo?liwo?ci
r ozwojowe. Dodatkowo dochodz? te? czynniki
sytuacyjne, zwi?zane z sytuacj? r odziny, ich
zasobami mater ialnymi i dost?pnym wspar ciem
or az ?r ód?a str esu wp?ywaj?ce na funkcjonowanie
r odziny. Do zada? r odziców nale?y zaspokajanie
potr zeb emocjonalnych, fizycznych, psychicznych i
spo?ecznych u dzieci a tak?e dbanie o ich
pr awid?owy r ozwój i wychowanie. Zadaniem
r odzica jest tak?e wychowanie i w pewnym sensie
kontr olowanie dzieci. Rodzice musz? r ównie?
chr oni? i uspo?ecznia? swoje dzieci. Ich r ol? jest
tak?e pr zekazywanie systemu war to?ci i nor m or az
dostar czanie modeli zachowa?. Obecnie do?? ma?o
pr zyk?adamy wagi do w?asnego zachowania, któr e
jak si? okazuje si?, ?e ma wielki wp?yw na dziecko.
Zobaczmy chocia? na atmosfer ? r odzinnego domu,
sposób wys?awiania si? i zachowania domowników,
konflikty, ale i wspólnie pr ze?ywane r ado?ci i ?wi?t,
a tak?e tr udnych chwil ? wszystko to ma wp?yw na
dziecko. Im mniejsze, tym bar dziej ch?onie
atmosfer ? i emocje, jakie r ozgr ywaj? si? wokó?
niego. Im star sze, tym wi?cej r ozumie, domy?la si?,
wnioskuje i ocenia ? komu mo?e zaufa?, na kogo
liczy?. Rodzice s? wzor em pr zysz?ych par tner ów
dziecka ? to powszechna opinia. Ojciec dla cór ki jest

wzor em jej pr zysz?ego m??a, a matka dla syna to
wzór ?ony. Pr awda, któr a w pr aktyce jednak r zadko
si? spr awdza. Czy chcemy czy nie, na?ladujemy
naszych r odziców. Nasze dzieci b?d? na?ladowa?y
nas. Czy nie war to zadba? o odpowiedni? atmosfer ?
w domu, o r ozs?dne post?powanie, o widoczny
szacunek dla bliskich?
Z domu wynosimy wzor ce zachowa?,
szacunek do tr adycji, sposoby r ozwi?zywania
konfliktów i ?wi?towania, pr zepisy na ulubione
potr awy i wszystko to z czym zetkn?li?my si? pr zez
lata dzieci?stwa i m?odo?ci. Gor zej, gdy z domu nie
ma co wynie??, nie ma do czego odwo?a? si?
w dor os?ym ?yciu. Wtedy albo wszystko tr zeba
budowa? samemu od podstaw.
Zaanga?owanie si? r odziców w spr awy
wychowania ma decyduj?ce znaczenie dla
pr zysz?ych losów dziecka, dla kszta?towania si? jego
niepowtar zalnej jednostki, pr zejawiaj?cej okr e?lony
poziom zdolno?ci czy specyficzne cechy char akter u.
To kszta?towanie r ozpoczyna si? od najwcze?niejszych momentów ?ycia dziecka, a pr zygotowuje
si? jeszcze pr zed jego nar odzeniem. Pr zez ca?y
okr es r odzice stanowi? dla dziecka wzor y osobowe,
wzor y do identyfikacji. Rodzice oddzia?uj? w sposób
nie tylko zamier zony, ale i niezamier zony - sam?
swoj? obecno?ci?, post?powaniem, sposobem odno-

