
ZESPÓŁ SZKÓŁ 
W MARGONINIE



 KONSEKWENCJA to „postępowanie oparte na 
ściśle określonych zasadach", jak określa 
Słownik Wyrazów Obcych.

Posiada kluczową rolę w wychowaniu, już od 
pierwszych miesięcy rodzicielstwa. 





 Granice restrykcyjne 

◦ granice są zbyt wąskie,

◦ rodziców charakteryzuje nadmierna kontrola i zbyt wysokie 
wymagania w stosunku do dzieci,

◦ często stosowane są tutaj kary, które ranią uczucia dzieci, 
wzbudzają gniew, mogą prowadzić do buntu,

◦ charakterystyczne dla tego modelu surowe metody uniemożliwiają 
nawiązanie z dzieckiem współpracy ,

◦ metody wychowawcze w ramach tego modelu źle wpływają na 
wyniki w nauce oraz na kształtowanie się w dziecku poczucia 
odpowiedzialności. 



Granice zbyt szerokie

◦ dzieciom dawana jest zbyt duża swoboda 
nieadekwatnie do stopnia dojrzałości dziecka,

◦ rodzice często zmieniają zdanie na określony temat,

◦ konsekwencje za przekroczenie granic są wyciągane 
za późno lub wcale,

◦ rodzice używają dużo słów w kierowaniu i 
prowadzeniu dziecka, natomiast nie idą za tym 
czyny, w konsekwencji dzieci ignorują rodziców i 
robią to, na co mają ochotę.



 rodzice stosują naprzemiennie czasami metody 
restrykcyjne, czasami metody zbyt dużego 
przyzwolenia,

◦ dzieci w konsekwencji przyjmują postawę buntu, 
a także wykazują chęci ciągłego przekraczania 
stawianych im granic. 



◦ opierają się na zasadzie, że dzieciom dajemy tyle wolności, na ile 
mają one odpowiedzialności w danym zakresie,

◦ relacja między rodzicami i dziećmi jest oparta na współpracy. 
W konsekwencji skłania do nauki, poczucia odpowiedzialności, 
a także uczy współpracy,

◦ jest tutaj zachowana równowaga pomiędzy okazywanym dziecku 
szacunkiem, a stanowczością,

◦ jest to podejście tzw. demokratyczne, które daje dziecku wolność 
w ramach jasno określonych granic, które nie są ani zbyt szerokie, 
ani zbyt restrykcyjne. 



 - komunikat powinien dotyczyć zachowania 
dziecka, a nie dziecka

 - bądź bezpośredni i konkretny (wyraźnie 
określić kiedy i jak dziecko ma coś wykonać; 
im mniej słów używa się tym lepiej)

 - mów normalnym głosem (stanowczo, ale 
bez podnoszenia głosu)

 - dokładnie określaj konsekwencje 
nieposłuszeństwa (już 
w momencie prośby). Jeśli dziecko nie słucha 
wyciągana jest ustalona wcześniej 
konsekwencja

 - popieraj słowa działaniem. Słowa są na tyle 
wiarygodne, na ile potwierdzają je stojące za 
nimi działania. 



Krótkie doświadczenie

Za chwilę obejrzysz film, w którym dwie 
drużyny podają sobie piłkę od koszykówki. 
Twoim zadaniem jest policzyć ile podań 
wykona drużyna w białych koszulkach.



zakazy domowe              nakazy domowe

Dziecko musi znać granice







DOSŁOWNOŚĆ KOMUNIKATU

ĆWICZENIE RÓŻNICE W ZNACZENIACH
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