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Pierwszy krok do współpracy – Jak dogadać się z dzieckiem? 

Wybrane 4 narzędzia Pozytywnej Dyscypliny wspierające dobre relacje z dziećmi 
 

1. Ucz dawać i otrzymywać komplementy - powstrzymaj się od krytykowania 

 "Doceniam to, że spróbowałaś i pokonałaś swój strach" 
 "Dziękuję, za pomoc przy rozpakowaniu zmywarki" 
 "Jestem Ci wdzięczna, że ..." 

2. Zamiast wydawać polecenia zadawaj pytania pełne ciekawości 

 “Jaki masz pomysł na tę pracę domową?" 
 "Jaki masz plan na sprzątanie biurka?" 
 "Co by Ci mogło pomóc pamiętać o zrobieniu lekcji?" 
 "Co udało ci się już zrobić?” 
 “Do czego może ci się to przydać?” 
 “Kogo możesz poprosić o pomoc?” 
 “Jak inaczej można podejść do tego problemu?"  
 “Czego potrzebujesz, żeby ci się lepiej uczyło?” 

3. Spotkania rodzinne - Buduj świadomość rodziny jako drużyny! 
 

 Przyznaj, że nie możesz i nie chcesz  dziecka do niczego zmusić! 
 Poproś dziecko o pomoc w znalezieniu rozwiązania, na które zgodzą się obie strony! 
 Zadawaj pytania pełne ciekawości: 

„Co możemy zrobić, żeby się dogadać?/ 
żeby rozwiązać ten problem?/ 
żeby nie kłócić się o takie niepotrzebne rzeczy? 

 Skieruj władzę we właściwym kierunku! 
Buduj kompetencje życiowe, na których CI zależy! 

 

4. Magia przeprosin, czyli co zrobić,  gdy popełnimy błąd: 
 

 PRZYZNAJ SIĘ PRZED SOBĄ SAMYM  
zrozum, że popełniłeś błąd, a to co zrobiłeś było nieefektywne  
Ważne jest by móc swobodnie powiedzieć samemu sobie: "Popełniłam błąd" 

 POGÓDŹ SIĘ Z TYM  
weź odpowiedzialność za konflikt, który powstał w wyniku Twojego błędu. Bądź dokładny wyjaśniając 
Twojemu dziecku rodzaj błędu: "Krzyczałam na Ciebie zamiast wyrazić Ci moje uczucia"  

 PRZEPROŚ  
"Jest mi przykro, przepraszam za to, że traktowałam Cię bez szacunku, i za cały ból jaki Ci wyrządziłem" 

 POSZUKAJCIE ROZWIĄZAŃ NA PRZYSZŁOŚĆ  
Pracujcie nad umową, która określi, co oboje macie robić, aby być efektywni i z szacunkiem, gdy problem 
się powtórzy, albo co kto powinien zrobić, aby naprawić szkody, które powstały. 
 

Zapraszam Cię do PROGRAMU GRUPOWEGO MASTERMIND,                                                            
podczas którego przez 2 miesiące będziemy w małej grupie pracować nas praktycznym wdrożeniem 

narzędzi do współpracy z Pozytywnej Dyscypliny. 

Do piątku 11-tego lutego możesz dołączyć – sprawdź szczegóły w linku 
https://justynabrzozak.com.pl/mastermind/ 


