
WAŻNE  DLA RODZICÓW 
 

Jak pomóc dziecku radzić sobie  
 z porażkami?  
Brak sukcesu lub porażka, o ile zawsze są nieprzyjemne, o tyle nie 

muszą być czymś negatywnym dla dziecka  

Kiedy porażki są niebezpieczne dla dziecka….. 

Nawarstwianie się porażek może prowadzić do; 

 utraty zaufania do samego siebie, wiary w siebie; 

 naruszania  poczucia  własnej wartości; 

 budowania  negatywnego  nastawienie do własnej przyszłości; 

 zniechęcania  do podejmowania kolejnych działań i wyzwań; 

 dziecko, które wciąż spodziewa się niepowodzenia, przestanie w końcu 

próbować, niejako spisze się na straty. 

Jak możemy pomóc dziecku, kiedy porażki je przytłaczają? 

 aby móc podjąć  odpowiednie działania musimy wiedzieć, że coś 

niedobrego dzieje się z dzieckiem ; 

 tę wiedzę uzyskamy, śledząc codziennie wzloty i upadki dziecka i 

obserwując jego reakcje; 

 dla jednych dzieci niepowodzenia są mobilizacją do starań, inne w tej 

samej sytuacji zniechęcają się i wycofują; 

 dzieci, którym trudno sobie poradzić z niepowodzeniami, potrzebują 

otuchy i wsparcia ze strony dorosłych- rodziców i innych ważnych dla 

nich osób; 

 warto rozmawiać o osobach, które odniosły sukces pomimo trudności i 

wcześniejszych porażek, bo wyciągały wnioski i nie poddawały się; 

 warto uczyć dzieci stawiania sobie realistycznych celów i pokazywać 

im, jak dzięki wytrwałości zbierają owoce swojej pracy. 

 Dziecko powinno wiedzieć, że rodzice: 

 interesują się jego problemami, 

 są zawsze dostępni i chętni, aby porozmawiać, 

 są gotowi pomóc i doradzać. 

 

Warto pamiętać, że dziecko to nie maszyna do odnoszenia sukcesów,  

nie jest w stanie zawsze być najlepsze. 

 



 

                                                                                   opracowała Elżbieta Grdeń-pedagog szkolny 

Aby rozmowa z dzieckiem zakończyła się powodzeniem 

 Twoje dziecko musi czuć się akceptowane przez Ciebie; 

 mów do dziecka patrząc mu w oczy, a nie np. na ścianę; 

 przykucnij do poziomu dziecka-skieruj twarz w Jego stronę; 

 słuchaj uważnie tego, co ma do powiedzenia-odłóż gazetę, 

 wyłącz telewizor; 

 mów o swoich odczuciach, nie oskarżaj dziecka- używaj 

komunikatu ,,ja” a nie ,,ty”; 

 upewniaj się czy zrozumiałeś, co powiedziało dziecko, poprzez 

powtórzenia własnymi słowami;  

 daj wypowiedzieć się dziecku do końca-nie przerywaj w pół  

zdania; 

 zachęcaj dziecko do rozmowy; 

 podczas rozmowy postaraj się zachować spokój-chociaż to nie 

jest zawsze łatwe, bądź opanowany. 

Unikaj najczęstszych błędów 

 obwiniania i oskarżania ,,dlaczego zawsze to robisz ?” 

 przezywania ,,jak możesz być tak głupi ? !” 

 straszenia ,,przynieś jeszcze raz czwórkę z matmy to 
pożałujesz”; 

 rozkazywania ,,masz w tej chwili sprzątnąć w pokoju !” 

 moralizowania ,,widzę ,że nie zdajesz sobie sprawy…. 

 nadmiernego ostrzegania ,,nie biegaj, bo się spocisz” 

 przyjmowania postawy męczennika „chcesz, żebym się 
rozchorował, przez te Twoje problemy?” 

 porównywania „dlaczego nie możesz być taki jak Twój brat?” 

 proroctwa „znowu dwója z matmy, skończysz marnie” 

Pamiętaj, że ważne jest nie tylko, co mówisz do 
dziecka,  

ale jak mówisz i jak słuchasz, co Ono ma do 
powiedzenia. 

 


