
Nieposłuszeństwo 
 
Każdy rodzic chce mieć posłuszne dziecko. Posłuszeństwo to poddanie się czyjejś woli. Nie 

oznacza jednak niebezwarunkowego podporządkowania się cudzej woli. Raczej akceptację zasad i 
granic dla własnego bezpieczeństwa i potrzebnych w życiu społecznym. 

Z jednej strony dziecko reagujące posłuszeństwem na każde słowo będzie mało samodzielne. Z 
drugiej strony dziecko nie ma pojęcia o niebezpieczeństwach („nie siadaj na balustradzie na 
balkonie”, „nie dotykaj garnka gotującego się na kuchence” itp.).  

Dzieci mają silną potrzebę poznawania otoczenia.  
Co zrobić, żeby stale nie mówić „nie”, „nie wolno”  - można skierować uwagę dziecka:  
- na inne czynności (pomóż przy odkurzaniu, ścieleniu łóżka itp.). Zajmuje to więcej czasu niż 

„nie wolno”, ale poprawia relację z dzieckiem. 
- na mniej niebezpieczne lub trudne do zepsucia przedmioty (stare garnki, stare radio czy zepsuty 

budzik). 
Napady złości od 1;5 do 3 lat są testowaniem możliwości samodzielnego decydowania. Kiedy 
dziecko rzuca się na ziemię albo rozdzierająco krzyczy często nie udaje się odwrócić uwagi dziecka 
ani nie reaguje na łagodne słowa. Takie zachowanie świadczy o bezradności malucha wobec 
rzeczywistości. Jedyną możliwością jest zachowanie spokoju, przeczekanie napadu złości i 
nieustąpienie. Jeśli pozwolimy dziecku wymusić naszą zgodę, to szybko przekona się, że 
odpowiedni krzyk i wytrwałość dziecka pokona każdy opór rodzica.  

 
Dziecko nie powinno być posłuszne  tylko z obawy przed karą. Kiedy dorosły nie widzi i tak 

zachowa się zgodnie ze swoim postanowieniem. Jednak granice, zakazy rodziców są niezbędne, 
aby odróżnić postępowanie właściwe od niewłaściwego. Nie oznacza to nieustannego przymusu ze 
strony dorosłych. Jeśli pozwoli się dzieciom uczestniczyć w ustalaniu reguł rodzinnych, a rodzice 
okażą pewna elastyczność i zdolność do kompromisów, dzieci nie czują się zniewolone, ale ważne i 
chętniej trzymają się wspólnych postanowień. Nawet kilkulatek potrafi przestrzegać wspólnych 
ustaleń.  

Ważne, aby dziecko wiedziało, że zakazy nie wynikają z tego, że rodzic chce udowodnić swoją 
przewagę, ale z troski. Jeśli mimo pewnych zakazów i nakazów dziecko wie, że jego potrzeby są 
respektowane to jego posłuszeństwo opiera się nie na strachu, ale poczuciu jest kochane i 
bezpieczne. 

Jakie są powody nieposłuszeństwa? 
• Nadmiar zakazów i nakazów. Najlepiej, kiedy dotyczą spraw niezbędnych. 
• Niekonsekwencja. Kiedy rodzic zabrania czegoś, bo jest w złym nastroju, a pozwala kiedy 

jest w dobrym – dziecko przeczeka zły nastrój i zlekceważy polecenie. Kiedy za 
nieposłuszeństwo grożą konsekwencje, a nie są egzekwowane. Zamiast grozić lepiej 
zastanowić się czy kara jest sensowna i może być wykonana. 

• Uległość rodzica. Dziecko wie, że jego upór, ciągłe „żebranie” wystarczą do zmiany 
decyzji. Warto zastanowić się przed wydaniem polecenia czy zakazu, czy jest ono rozsądne i 
wykonalne. Jeśli tak, trzeba spokojnie i stanowczo stać przy swoim stanowisku. 

• Brak zainteresowania ze strony rodzica. Wtedy dziecko wymusza zainteresowanie 
rodziców stałym nieposłuszeństwem. Rada: poświęcać dziecku więcej czasu, słuchać, 
rozmawiać, okazywać czułość.  

• Rozpieszczenie. Jeśli rodzice wychowują dziecko „bezstresowo”, pozwalają mu na 
wszystko, takie dziecko nie dość, że jest nielubiane przez otoczenie, to jeszcze nie czuje się 
bezpiecznie. Przejrzysty system norm pozwala dziecku orientować się, co robić, jak się 
zachowywać, aby żyć w zgodzie z innymi. 

 
 
 
 


