
KILKA SPOSOBÓW NA WYCHOWANIE RODZEŃSTWA 

 

Relacja między rodzeństwem to system skomplikowanych układów, który czasami wygląda niczym 

love story i pełen jest wzruszających momentów, a czasami przypomina działania wojenne 

prowadzone bez skrupułów i litości. Krzyki, bójki, awantury, wzajemne oskarżenia i zazdrość mieszają 

się ze wspólna zabawą, wzajemną pomocą, trzymaniem jednej strony, tajemnicami i łączącymi 

rodzeństwo sekretami. Czy istnieją jakieś są sposoby, by pomóc rodzeństwu w zbudowaniu dobrych 

relacji? 

Dzielenie się jest fajne! 

 Dzielenie się dotyczy nie tylko otrzymanej od dziadków czekolady czy paczki cukierków, ale także 

przestrzeni. Wspólny pokój ma służyć wszystkim jego lokatorom, więc wszelkie decyzje dotyczące 

gości, głośnych aktywności i przemeblowań należy uzgadniać. Jeżeli dzieciaki mają z tym problem 

stwórzcie wspólnie regulamin, który podpiszą Wasze pociechy - dokument najlepiej powiesić w 

widocznym miejscu, będzie stale stał na straży porządku i spokoju. Zdolność do myślenia nie tylko o 

sobie przyda się też w późniejszym życiu, gdy przychodzi nam pracować z innymi ludźmi i nieustannie 

nawiązywać nowe relacje społeczne.  

Moje, twoje, nasze 

 Zdrową dawkę egoizmu zachować każdy musi, więc nie każmy ustępować dlatego, że młodszy brat 

tupie nóżkami albo robi tzw. podkówkę. Uczmy dzieciaki, że każdy ma prawo do prywatności, czegoś, 

co jest tylko jego i dla niego. Urodzinowy prezent, który Wasza córka dostała od przyjaciółki nie jest 

wspólną zabawką i może, ale nie musi być do dyspozycji rodzeństwa. Wasz syn ma prawo odmówić 

pożyczenia ukochanej książki bratu, który notorycznie topi lektury w wannie albo gubi na podwórku. 

Nic dziwnego w tym, że ktoś ma ochotę pobyć sam, pobawić się bez udziału rodzeństwa lub wyjść na 

plotki z koleżankami bez ogona w postaci malucha do opieki. Telefon, osobisty laptop czy pamiętnik 

to strefa zakazana dla szperaczy, podglądaczy i wścibskich nosków- także i tych rodzicielskich! 

Nie ustąpię! 

O zasadzie pod tytułem "ustąp młodszemu" (albo głupszemu) od dzisiaj zapominamy! Nie może być 

tak, że ten, kto głośniej krzyknie, mocniej tupnie nogą lub więcej łez wyleje dostaje to, co chce. 

Nadąsanym, płaczącym terrorystom mówimy zdecydowane NIE! Z doświadczenia młodszej siostry 

wiem, że płakać na zawołanie nie jest trudno i gdy raz zadziała, to często gra się właśnie tą kartą. W 

konflikty między dzieciakami najlepiej wchodzić jak najrzadziej i unikać stawania po którejś ze stron, 

bo zawsze ktoś poczuje się urażony, pominięty lub pokrzywdzony. Niech dzieciaki same spróbują się 

dogadać, a my tylko obserwujmy i wkraczajmy, gdy konwersacja zmierza w złą stronę. 

Brat to nie drugi tata, siostra to nie mama 

 Drodzy rodzice, starsze rodzeństwo to nie dodatkowy ojciec lub matka- owszem, można poprosić ich 

o pomoc i zaangażować do opieki nad maluchami, ale wszystko ma swoje granice. Ich przekroczenie 

grozi tym, że starszy będzie patrzył na małego jak na męczący obowiązek i przeszkodę w dobrej 

zabawie, a młodszy zapamięta niecierpliwość, niechęć i złość starszego. Prosta droga do kłótni, 



awantur i chęci ucieczki od rodzeństwa, a chyba nie o to nam chodzi. Pamiętajcie kto jest rodzicem i 

na czyjej głowie powinny spoczywać obowiązki i problemy z maluchami. 

 Sprawiedliwie nie zawsze znaczy po równo 

 Sprawiedliwie nie znaczy tak samo i dobrze jest o tym pamiętać. Każdy wiek ma swoje prawa, i o ile 

zasada dobranocki o 19 dla trzylatka jest rozsądnym rozwiązaniem, to wobec nastolatki będzie to 

drobna przesada. Zazwyczaj starsze rodzeństwo ma więcej obowiązków i z tym nikt nie ma problemu, 

ale jeśli chodzi o prawa bywa różnie. Tłumaczenie „bo młodszej będzie przykro” albo „nie rób tak, bo 

mały będzie chciał naśladować” ograniczają swobodę starszego brata lub siostry i jedynie budzą 

niechęć w stosunku do maluchów.  

 Znacznie lepiej, jeśli wytłumaczymy młodszym dzieciom, że do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć, 

dojrzeć i gdy przyjdzie odpowiednia pora będą mieć takie same prawa i korzyści. Konsekwencja, 

cierpliwość i rodzicielska pewność pomogą maluchowi w zaakceptowaniu zasad i pozwolą na 

marzenia o przywilejach starszego wieku i niecierpliwe wyczekiwanie kolejnych urodzin. 

Przytulasy zawsze w cenie 

 Przytulanie, buziaki i miłosne wyznania łatwo przychodzą, gdy ma się przed sobą rozkoszne 

niemowlę lub słodkiego przedszkolaka-łobuziaka, ale pamiętajcie o tym, że nawet wasz Prawie 

Dorosły Syn lub Bardzo Samodzielna Córka chcą być kochani i akceptowani i potrzebują na to 

dowodów. Nawet jeśli wyrywają się z czułych objęć taty lub rozcierają policzek po matczynym całusie, 

to nie jest powód do tego, by zaprzestać okazywania im waszej miłości. Przychodzi czas, gdy dzieciaki 

przedkładają rówieśników nad towarzystwo rodziców, ale nie znaczy to, że nie potrzebują waszej 

obecności i traktują jako zło konieczne. Nad relacjami z dzieciakami pracuje się od ich urodzenia, 

więc nie zmarnujcie ani chwili- straconego czasu i braku uczuć nadrobić się nie da. 


