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JAK POWIEDZIEĆ „NIE” SŁODKIM OCZOM?  

– Czyli o asertywności na linii rodzic - dziecko 

 

Rodzice każdego dnia zadają sobie wiele pytań związanych z wychowaniem dzieci. 

Chcąc osiągnąć upragnioną reakcję dziecka, uciekają się do różnych technik manipulacji i 

wpływania, niekiedy bezradnie kończąc na wychodzeniu z siebie lub rozkładaniu rąk. Pojawia 

się wtedy podstawowe pytanie: co zrobić, aby udało się osiągnąć zamierzony cel? 

Terapeuta rodzinny Jesper Juusl powiedział kiedyś: "Dzieci nie potrzebują 

doskonałych rodziców, ale autentycznych ludzi z krwi i kości, którzy może nie wiedzą 

wszystkiego, ale za to są stale gotowi, żeby się rozwijać." Nie ma ludzi idealnych, jako rodzic 

– osoba dorosła, należy być dla dziecka drogowskazem. Być prawdziwym, szczerym i 

otwartym. Starać się być wyrozumiałym, szukać i uczyć się – niekiedy razem z dzieckiem, ale 

przede wszystkim pokazać dziecku rzeczywistość taką jaka jest. Pomóc dziecku rozumieć 

świat, rządzące w nim prawa i wyposażyć w takie umiejętności, by mogło w przyszłości być 

samodzielne, odpowiedzialne oraz uporządkowane. 

Asertywność to nic innego, jak sztuka odmawiania. Powiedzenia stanowczego „nie” w 

poczuciu szacunku względem siebie i drugiej osoby. Jest to taki sposób komunikacji z ludźmi 

polegający na otwartym wyrażeniu swoich myśli, uczuć i przekonań, który nie wyrządza 

krzywdy żadnej ze stron. Niewątpliwie jest to umiejętność, którą każdy rodzic chciałby, aby 

jego dziecko w przyszłości posiadało. Natomiast odmawianie czegoś dziecku jest zaskakująco 

trudną sztuką, a nie da się pociechy nauczyć tej zdolności, bez możliwości doświadczania jej 

w codziennym życiu. Wpajanie dziecku zasad poprzez wyznaczanie granic co wolno, a czego 

nie wolno, buduje u dziecka poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Uświadamia 

wszechobecność zakazów i nakazów, które są akceptowalne społecznie oraz konsekwencje 

nie stosowania się do reguł życia w społeczeństwie. Zapoznanie dziecka z tymi wymogami, 

daje mu fundament do lepszego funkcjonowania, wspomaga jego rozwój ucząc 

odpowiedzialności oraz pomaga budować zdrowe relacje z drugim człowiekiem. 

Rozwój moralny dziecka 3-letniego polega na przyswajaniu różnorodnych reguł form 

postępowania i zastosowaniu ich w stosunkach międzyludzkich. Przyjmuje określone normy i 

zasady postępowania narzucone mu przez dorosłych. Przestrzega ich nie dlatego, że uważa 

zachowanie norm za wartościowe, lecz po to, by sprostać wymaganiom dorosłych, gdyż są 

oni dla dziecka bezwzględnym autorytetem i wzorem właściwego postępowania. Jest to 

bardzo dobry okres na kształtowanie właściwej hierarchii wartości. Dzieci 4-letnie cechuje 

już przeciwstawianie się wszelkim poleceniom i autorytetom, przez co kształtują siebie, swoją 

tożsamość i badają granice oraz wytrzymałość osób dorosłych.  



 

Przesada w każdym kierunku nie jest dobra, ta sama zasada tyczy się unikania lub 

nadużywania słowa „nie”. Może się wydawać, że dziecku nie trzeba tłumaczyć, dlaczego mu 

czegoś zabraniamy. Jednak pojęcie „to dla Twojego dobra”, jest dla dziecka pojęciem 

abstrakcyjnym. Już 3-letni maluch mówi, że pije wodę bo jest zdrowa. Jeśli chcemy, aby 

nasze dziecko stosowało się do naszych reguł, po pierwsze: bądźmy dla niego przykładem , a 

po drugie: wyjaśnijmy jaki jest cel i sens naszego działania.  

 Nie unikaj i nie nadużywaj słowa „nie” - Malec, który nie zna słowa „nie”, 

rośnie w przekonaniu, że świat jest na jego usługi. Gdy w końcu słyszy 

odmowę, nie może pojąć, dlaczego spotyka go taka krzywda. Poza tym w 

świecie bez zasad czuje się zagubiony, przez co rośnie frustracja i agresja, 

Nadużywanie słowa „nie” w konsekwencji prowadzi dziecko do 

schematycznego zachowania polegającego na uległości, bierności i 

podporządkowywaniu się wszystkiemu i wszystkim 

 Zachowania asertywne zmierza do redukowania przykrych doświadczeń i 

osiągania pożądanych efektów co wpływa na nasze zdrowie psychiczne, 

natomiast zachowania bierne bądź agresywne negatywnie wpływają na 

kontakty interpersonalne, na poczucie wartości, a wręcz w przyszłości na 

utratę kontroli nad własnym życiem oraz depresję. 

 

Jak skutecznie odmawiać? 
 

1. Dyscyplina 

2. Konsekwencja 

3. Szacunek 

4. Emocje 

5. Stanowczość 

6. Komunikaty „JA” 

7. Pozytywna alternatywa 

1) Jak dyscyplinować: 

Pozytywne dyscyplinowanie zakłada, że wymierzanie kary dzieciom nie jest w ogóle 

potrzebne. Jasne stawianie pewnych tez i tłumaczenie, powoduje że dzieci wiedzą co im 

wolno, a co nie i nie muszą zgadywać. Czują się bezpiecznie dzięki ustalonym granicom.  

Poczucie bezpieczeństwa pozwala im być bardziej pewnymi siebie, odkrywać świat i osiągać 

sukcesy. Dzięki temu budują swoją tożsamość, ale też ćwiczą umiejętności radzenia sobie w 

sytuacjach stresujących i poszukiwaniu rozwiązań. 



 Sposób 1: zabierz dziecko na bok – odetnij je od sytuacji na którą się nie godzisz 

Jeżeli np. sypie dzieciom piaskiem w oczy, odciągnij je na bok i stanowczym, spokojnym 

tonem każ mu się uspokoić. Nerwy rodzica raczej dodatkowo nakręcą dziecko. Możecie 

posiedzieć razem, dopóki nie będzie gotowe wrócić do zabawy. 

 Sposób 2: system ostrzeżeń i konsekwencji 

Ostrzeż dziecko, że spotka je konsekwencja, jeżeli nie zrobi tego, o co je prosisz. Musisz być 

nieustępliwy. Zapowiedz dziecku, że np. jeżeli nie posprząta zabawek w pokoju, odwołasz 

planowaną wizytę u koleżanki lub następnym razem będzie bawił się krócej. Daj dziecku 

konkretną ilość czasu na wykonanie zadania, a jeżeli go nie wykona, dotrzymaj słowa i zrób 

tak, jak zapowiadałeś.  

UWAGA! (Przedszkolak nie ma takiego pojęcia czasu jak dorosły, dlatego należy zastosować 

metodę odmierzania czasu, która będzie odpowiednia do możliwości zrozumienia jej przez 

dziecko np. „zanim policzę do 10” lub włączyć piosenkę lub nastawić odmierzacz czasu) 

Zasada trzech kroków podczas dyscyplinowania zakłada określoną konsekwencję, ale daje 

dziecku szansę zmiany, mimo naruszenia pewnych ustalonych i narzuconych zasad 

zachowania. Pozwala pokazać dziecku, że słowo dorosłego jest ostateczne i nie warto z nim 

walczyć. 

1. Upomnienie –> zwracamy uwagę dziecka na zachowanie, które nam się nie podoba 

2. Upomnienie + informacja o konsekwencji –> ponownie upominamy dziecko oraz 

mówimy o konsekwencji w przypadku braku poprawy bądź zmiany zachowania 

3. Upomnienie + konsekwencja -> ostatnie upomnienie wraz z informacją, że zaraz 

zastosujemy wskazaną wcześniej karę 

Podstawą dyscyplinowania tą zasadę jest wybranie takiej konsekwencji, która jest możliwa do 

zrealizowania. Jeśli wymyślimy coś nierealnego bądź zrezygnujemy z wymierzenia owej 

kary, to pokazujemy dziecku, że rzucamy słowa na wiatr. Zapewne następnym razem nasza 

pociecha wykorzysta ten fakt, by nagiąć reguły. 

 Sposób 3: zabierz zabawkę, która wywołuje konflikt 

To dobry sposób na kłótnie rodzeństwa. Jeżeli bardzo kłócą się o konkretną rzecz lub używają 

jej w niebezpieczny sposób, po prostu im ją zabierz. Powiedz dokładnie, dlaczego i na ile 

czasu konfiskujesz zabawkę i dopilnuj, żeby dzieci wykorzystały go na omówienie, dlaczego 

spotkała je kara.  

 Sposób 4: odejdź z pola bitwy 

Kiedy czujesz, że nad sobą nie panujesz - po prostu odejdź. Powiedz dziecku, że nie podoba 

ci się jego zachowanie i wyjdź do drugiego pokoju. To będzie dla niego jasny sygnał, że robi 

coś nie tak, a dla ciebie moment na zebranie myśli i uspokojenie się.  

 Sposób 5: przegadaj z dzieckiem sytuację 



Staraj się zawsze przeanalizować z dzieckiem zaistniałą sytuację. Powiedz co nie podobało Ci 

się w jego zachowaniu i czego od niego oczekujesz. Odnieś się do emocji dziecka i swoich w 

takim momencie. Pokaż, że rozumiesz je i wspierasz. Pomóż mu znaleźć akceptowalne ujście 

dla emocji nieprzyjemnych jak złość, smutek. Małe dzieci nie panują jeszcze nad swoimi 

emocjami, potrafią przejść od płaczu do śmiechu w ciągu paru minut. 

UWAGA! Odczekaj, aż dziecko się uspokoi, nie w momencie gdy krzyczy lub zanosi się od 

płaczu. Nic co będziemy wtedy mówić, nie dotrze do jego uszu. Można dziecko usadzić 

gdzieś na czas wyciszenia i odejść lub usiąść obok z komunikatem: „Porozmawiamy, gdy 

przestaniesz płakać” lub „Nie rozumiem co mówisz kiedy płaczesz i krzyczysz, poczekam aż 

się uspokoisz”. 

2) Konsekwencja 

Jeżeli powiedziałaś „nie”, to nie ustępuj pod wpływem krzyku. Pamiętaj, że odmawiasz 

dla dobra dziecka. Ludzie (już nawet kilkuletnie dzieci), którzy dostają mniej, bardziej cenią 

to, co posiadają. Maluchy mają krótką pamięć, zatem czasem warto przypomnieć mu o tym, 

co było ustalone. Przed wejściem do sklepu przypomnij zasady zachowania, np. żadnego 

biegania i krzyków. Pamiętaj o mowie ciała: zdarza się, że nasze zachowanie przeczy 

słowom. Niby mówimy „nie”, ale się śmiejemy. 

3) Szacunek 

Dziecko jest również człowiekiem, tyle że mniejszym. Ma te same prawa, co każdy inny 

człowiek. Może mieć gorszy dzień, złościć się, być zmęczone bądź nie lubić określonej 

potrawy. Rozmowy oparte na szacunku, zrozumieniu i tłumaczeniu przyniosą ogromne 

korzyści. Rozmowa jest podstawą, jeśli naprawdę chcesz wiedzieć co czuje Twoje dziecko i 

zrozumieć jego zachowanie. Pokazujemy mu, że jego zdanie jest dla nas ważne, że ma prawo 

wyboru, ale że każda decyzja wiąże się z pewną konsekwencją. Np. „Nie chce Cię zmuszać, 

pomóż mi przekonać Ciebie” albo „Ty coś zaproponuj (np. rozwiązanie problemu)” lub „jeśli 

nie zjesz obiadu to będziesz głodny aż do kolacji”. 

UWAGA! Dla dzieci w tym wieku, wybór należy ograniczać do dwóch rzeczy. Nie 

zostawiamy również wyboru dowolnego np. „co chcesz na śniadanie?”, bo możemy nie być w 

stanie nawet spełnić dziecięcej zachcianki. 

4) Emocje 

Sfera emocjonalno – społeczna jest bardzo istotna do prawidłowego funkcjonowania 

dziecka czy to w przedszkolu, domu czy później szkole, aż po dorosłe życie. Jeśli od 

najmłodszych lat będziemy rozwijać umiejętności dziecka w tym zakresie, pozwoli mu to 

lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych i obciążających emocjonalnie. Staramy się 

wykorzystywać codzienne sytuacje, to wyjaśniania dziecku skąd biorą się niektóre odczucia. 

Jakie sytuacje powodują pewne stany emocjonalne oraz jak można je rozpoznać i jak sobie z 

nimi radzić. Będzie to najbardziej efektywna lekcja dla młodego człowieka – nauka poprzez 



doświadczanie i obserwację np. „Widzę, że jesteś zły, czy to dlatego, że kolega zabrał Ci 

zabawkę?”, „Smutno mi, kiedy krzyczysz na siostrę, jej też pewnie jest przykro”. 

5) Stanowczość 

Dzieci potrzebują jednoznacznych komunikatów. Mów spokojnie, ale stanowczo. 

Wypowiedzi nie mogą zawierać słów „może”, „chyba”, „lepiej nie”, a „może jednak tak”. 

Musimy być pewni tego co mówimy i tego, czego oczekujemy od dziecka. Maluch wyłapie 

każde zawahanie i będzie próbował na wszelkie sposoby zmienić nasze zdanie – NIE 

ULEGAMY!. Jeśli dziś mu czegoś nie wolno, to następnego dnia i za tydzień ta zasada będzie 

niezmienna. 

6) Komunikaty „JA” 

W stosunku do dziecka najlepiej używać komunikatów jak najbardziej 

spersonalizowanych. Uświadamiamy dziecko w poczuciu, że je wspieramy i martwimy się o 

nie. Odnosimy się do siebie, mówiąc że czegoś nie należy robić np. „Nie podoba mi się, kiedy 

nie robisz tego, o co Cię proszę, jest mi wtedy smutno.”, „Chciałabym, abyś zjadł te warzywa, 

bo będziesz wtedy zdrowy i będziesz miał siłę, aby biegać”. 

7) Pozytywna alternatywa 

Zamiast ucinać rozmowę kategorycznym „nie”, można stać się poszukiwaczem 

rozwiązań. Wciągając w taką aktywność dziecko pozwalamy mu uczestniczyć w procesie 

negocjacji, rozbudzamy jego kreatywność, a przede wszystkim uczymy odpowiedzialności. 

Taki sposób komunikacji zajmie może więcej czasu, ale też przyniesie więcej korzyści. 

Oszczędzisz sobie wielu potencjalnych awantur z dzieckiem, a dzięki temu ono nauczy się 

bardziej skutecznego sposobu porozumiewania się. 

 Oto 25 sposobów, jak odmówić dziecku,  nie używając odcinającego “nie" 

1.    Pokażę ci, jak to zrobić. 

2.    Wiem, że chcesz, ale teraz nie możemy. 

3.    Mogę ci pomóc. 

4.    Pomyślmy o tym przez chwilkę. 

5.    To chyba się nie uda. 

6.    Może jutro? 

7.    Poczytajmy książeczkę zamiast tego. 

8.    Musisz mi opowiedzieć o tym więcej. 

9.    Zrobimy to inaczej. 

10.    Nie mogę ci na to pozwolić. 

11.    Spróbujmy czegoś innego w zamian. 

12.    Pokażesz mi, jak to trzeba zrobić? 

13.    To nie jest twoja zabawka. Razem poszukajmy twojej łopatki. 

14.    Podejdź w tamtą stronę. 

15.    Jak się umawialiśmy? 



16.    Byłabym bardzo rozczarowana, gdybyś to zrobiła. 

17.    Czy jest jakiś inny sposób, żeby to zrobić? 

18.    To chyba nie jest najlepszy pomysł. 

19.    Nie w tej chwili.  

20.    Jak myślisz – jaka jest odpowiedź na to pytanie? 

21.    Przecież jesteś od niego mądrzejszy. 

22.    Bardzo bym  chciała, ale nie możemy. 

23.    A co ty na to? Pyszne maliny zamiast niezdrowego lizaka?  

24.    Pokażę ci szybszy (śmieszniejszy/fajniejszy/itd.) sposób, żeby to zrobić. 

25.    To nie jest bezpieczne 

 

Błędy komunikacyjne w relacji z dzieckiem 

 Nie należy zrażać się niepowodzeniami, ponieważ w relacji z dzieckiem działa zasada 

zdartej płyty. Dziecko nie nauczy się wszystkich reguł z dnia na dzień, dlatego należy je 

często powtarzać. A nawet jeśli je zna, to stosowanie się do nich może okazać się sporą 

walką.  

Oto kilka przydatnych zasad do zapamiętania: 

 zbyt wiele poleceń naraz powoduje u dziecka zamęt i zagubienie, mów zdania jedno po 

drugim dopiero gdy dziecko zakończy wcześniejszą czynność np. „Sprzątnij klocki” a 

następnie „A teraz idź umyj zęby” 

 niejednoznaczne komunikaty dają możliwość odmowy z której dziecko ma prawo 

skorzystać np. „Idź do łazienki umyj zęby” zamiast „Pójdziesz teraz umyć zęby, ok?”. 

Jeśli sami dajemy dziecku wybór, nie bądźmy zaskoczeni, odmową wykonania 

polecenia 

 zbyt często powtarzamy polecenia, nie dodając ostrzeżenia (należy unikać komunikatu: 

„mówiłam Ci już X razy”),  

 brak konsekwencji np. „Jeśli nie wyłączysz gry teraz, to następnym razem będziesz grał 

o 15 minut krócej”, ale nie obiecujemy czegoś, czego nie jesteśmy w stanie spełnić, 

konsekwencja musi być adekwatna do przewinienia i najlepiej niezbyt odległa w czasie 

  nie chwalimy dzieci za to co zrobiły, starajmy się dostrzegać jak najwięcej poprawny 

zachowań pociechy, będziemy tym budować jego poczucie wartości, ale też motywację 

do pracy, którą dorośli również dostrzegają (wsparcie, pozytywne wzmocnienie). 
 

 

 


