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 Inne zasady ma Tata a inne Mama

Czasami rodzice są konsekwentni, ale mają inne zasady.  
Mama pozwala oglądać telewizję tylko godzinę 

dziennie, Tata nie stawia ograniczeń. Mama pozwala 
zostawić bałagan w pokoju, a Tata nie. Taki brak 

zgodności między rodzicami bardzo źle wpływa na 
dziecko. Może doprowadzić do faworyzowania przez 

dziecko tego rodzica, który na więcej pozwala. Dziecko 
zacznie lawirować między rodzicami i wybierać, kogo 

aktualnie słucha. Jak być konsekwentnym? Albo 
tłumaczyć się „a tata mi pozwolił” – trudno odeprzeć 
taki argument, bo trzeba wtedy podważyć autorytet 
drugiego rodzica, jeśli nie zareagujemy jesteśmy nie 
konsekwentni. To trudna i rodząca wiele konfliktów 

sytuacja. 

 Jak być konsekwentnym?  
1.Ustalcie między sobą zasady i wartości, według 

których chcecie wychowywać swoje dzieci, ważne by 
uznały i rozumiały je obydwie strony. 

2. Nasza pamięć jest dobra, ale krótka, więc lepiej spisz 
to, co ustaliliście.  

3. Tłumacz dziecku, dlaczego podjąłeś taką decyzję, 
dlaczego w Waszym domu panują takie zasady. 

4. Nie bój się wymagać od dzieci, jeśli się Ciebie nie 
słuchają.  

5. Jeśli zasada jest jasna dla dziecka i stosowana już 
jakiś czas nie musisz z dzieckiem dyskutować - 

„Michał, powiedziałam, że masz wyłączyć komputer, to 
nie jest zaproszenie do dyskusji, wykonać”.  

6. Wydawaj dziecku polecenia krótkimi zdaniami.  

7. Jeśli masz problem ze stanowczym tonem w głosie, 
potrenuj przed lustrem.  

8. Czasem nie musisz nic mówić, wystarczy, że zrobisz 
groźną minę. 

9. Musicie się, jako rodzice razem wspierać. Jeśli 
dziecko nie reaguje na to, co mówi Tata do akcji musi 

wkroczyć Mama i na odwrót.  

10. Jeśli Twoje dziecko jest wyjątkowo nie posłuszne 
możesz na tablicy lub kartce papieru napisać kilka 

ważniejszych dla Ciebie zasad i do nich się odwoływać. 
Maluch może dostawać naklejkę lub inną nagrodę za to, 
że był posłuszny. Dlaczego kary nie skutkują? Problem 
stosowania kar polega na tym, iż sposób ten po prostu 

nie skutkuje, gdyż powoduje rozterkę duchową i 
dziecko - zamiast poczucia winy za to, co zrobiło oraz 

myślenia nad tym, jak to naprawić - oddaje się 
całkowicie myślom o odwecie. 


