
Jak budować więzi z dziećmi? 
 

Człowiek jest bardzo osamotniony, jeżeli 
nie zbuduje bliskiej relacji 
z drugim człowiekiem.  
Dziecko powinno mieć silne więzi  

 przede wszystkim ze swoimi rodzicami. 
  

Fundament (akceptacja i docenianie) * 
*(Poniżej znajduje się rysunek, domu, który pokazuje w sposób obrazowy tekst artykułu). 
 

Pisarz Josh Mc Dowell ukazuje zasady wychowania pozytywnego, oparte na 

budowaniu więzi. Cały proces wychowawczy porównany jest tu do budowania 

domu. W fundamencie znajduje się akceptacja, która jest niezbędnym 

warunkiem każdej więzi. Istotą jest zaakceptowanie dziecka takim, jakie jest 

oraz wykorzystywanie każdej okazji do pochwalenia wysiłków i zaangażowania 

dziecka. Jeśli nie zaakceptujemy dziecka takim, jakie jest, to nie zacznie 

budować więzi. Gdy rodzice akceptują swoje dzieci, to dają im poczucie 

bezpieczeństwa. Pozwala to dzieciom uwierzyć, że są kochane niezależnie od 

tego, co się stanie i co robią.  

Docenianie to budowanie poczucia własnej wartości w dziecku, zauważenie 

tego co dobre i mówienie o tym w taki sposób, aby to budowało. To przede 

wszystkim udzielanie pochwał i wyrażenie aprobaty. Świat, w którym żyjemy, 

jest bardzo skąpy, jeśli chodzi o docenianie. Kiedy doceniamy dzieci, dajemy im 

poczucie znaczenia. Oczywiście, pochwała musi być wyrażona pod parasolem 

prawdy, ale zawsze można w naszych dzieciach znaleźć coś godnego pochwały. 

Ważne jest również, aby doceniać przede wszystkim starania, a nie tylko 

wyniki naszych dzieci. Jak można doceniać? Doceniajmy sukcesy i osiągnięcia 

dzieci, np. przez nagranie koncertu lub innego występu, a po nim przygotujmy 

uroczysty posiłek, podczas którego obejrzymy nagranie. Pozwólmy dzieciom 

podejmować decyzje i okazujmy im zaufanie; dziękujmy, gdy zrobiły to, o co 

prosiliśmy. 



Ściany 

Kolejnym elementem domu są ściany. Pierwsza ściana to dostępność. Jeśli 

rodzice są dla dziecka dostępni, tzn. mają dla niego czas, tym samym dają mu 

do zrozumienia, że jest dla nich kimś ważnym. W przeciwnym wypadku 

dziecko rośnie w przekonaniu, że dla rodziców wszystko inne jest ważniejsze od 

niego samego. Dzieci potrzebują naszego czasu. Poświęcenie czasu to 

praktyczny sposób okazywania miłości. Miłość wyraża się dzisiaj między 

innymi przez dar czasu. Kiedy jesteśmy dostępni dla dzieci (np. przez 

zaplanowany specjalnie czas tylko z tatą lub tylko z mamą, wspólne wyjście na 

plac zabaw, wspólną pracę plastyczną czy kulinarną), to dajemy im poczucie 

ważności.  

Druga ściana to okazywanie uczuć. Dziecko potrzebuje nie tylko wiedzieć, że 

jest kochane, ale również to czuć. Stąd przytulenie, ucałowanie i mówienie o 

pozytywnych uczuciach jest dziecku potrzebne na co dzień i w każdym wieku. 

Trzeba dać dziecku znak, że chcemy go przytulić (nawet, gdy jest już „duże”). 

Trzeba często mówić dziecku: „Kocham cię”.  

Sufit 

Następnym ważnym elementem więzi jest wejście rodzica w świat dziecka. 

Polega ono na uczestnictwie w ważnych dla dziecka sprawach, 

zainteresowaniach i przedsięwzięciach. Wówczas dla obu stron rodzi się 

możliwość wymiany myśli, wyrażenia sądów i opinii, wspólnych przeżyć  

i wrażeń. 

Dach 

W wychowaniu istotne jest też stawianie dziecku granic (zachęcam do 

przeczytania artykułu z 20 lutego 2020 roku), które – niczym szczelny, 

nieprzeciekający dach – daje mu poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli rodzice 

wprowadzają ograniczenia na bazie zbudowanej więzi, wówczas są one 

przyjmowane jako naturalne wyznaczniki działania, chroniące dobre 

funkcjonowanie i umacniają rodzicielski autorytet. Wszelkie ograniczenia 



prowadzone bez zbudowanej więzi rodzą bunt i odrzucenie i przypominają 

sytuację, w której ktoś zaczął budować dom od dachu. Silna więź z dzieckiem 

staje się strukturą nadrzędną, podtrzymującą ograniczenia, będącą warstwą 

ochronną rodziny. Jest to najważniejszy czynnik chroniący dziecko przed 

ryzykownymi zrachowaniami. 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

   

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
Przykładowe pytania do przemyślenia: 
1. Co mogę zmienić w życiu, aby więcej czasu spędzać z dziećmi? 
2. Odpowiedz, a jeśli tego nie wiesz –zapytaj dziecko: – czy ma bliskich kolegów/ koleżanki 

(jakich/ jakie)? 
– co lubi robić, co mu sprawia przyjemność?  
– czy czegoś się boi? 

Opr. B. Bernaciak na podst. 
 Josh Mc Dowell „Jak być bohaterem dla swoich dzieci „ 

 artykułu J. I K. Gawimowie „Jak budować więzi z dziećmi”. 

AKCEPTACJA, DOCENIANIE 

WEJDŹ W ŚWIAT DZIECKA 


