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Ryzyko krążenia PO ORBICIE DZIECKA istnieje wtedy, gdy dziecko nie robi tego, 

czego byśmy sobie życzyli. Krążenie po orbicie dziecka polega na przejmowaniu 

kontroli i odpowiedzialności za czynności i obowiązki dziecka. 
 

OBSZARY, W KTÓRYCH RODZICE ZWYKLE KRĄŻĄ PO ORBICIE DZIECKA: 

 SAMODZIELNE SPANIE, 

 JEDZENIE, 

 NAUKA. 

 

 SAMODZIELNE SPANIE 

 

Fakty: 

1. Małe dziecko potrzebuje mamy blisko siebie, by mieć się do czegoś przytulić                 

i „mieć pod ręką ciepłe mleko”, 

2. Dziecko dobrowolnie nie zrezygnuje ze swoich przywilejów, 

3. Mama chciałaby normalnie żyć, czyli wyspać się, być z mężem w łóżku, móc 

zostawiać dziecko pod czyjąś opieką na noc, 

4. Zatem między mamą a dzieckiem jest KONFLIKT INTERESÓW, 

5. Gdy mama postawi granicę, dziecku się to nie spodoba i wyrazi swoje 

niezadowolenie . 

Mama zatem powinna możliwie najszybciej przenieść łóżeczko do dziecięcego pokoju   i 

nie używać swojej piersi jako smoczka. Gdy nakarmi dziecko, powinna je położyć,              

a sama wrócić spać do męża. 

Dziecko nie zorientuje się nawet, że może być inaczej, jeśli odkąd pamięta zasypiało: 

-    samodzielnie, 

- w swoim łóżku, 

- w swoim pokoju, 

- przy zgaszonym świetle. 

Regularność życia ułatwia zasypanie. Nie jesteśmy „pluszakiem” dziecka. Wychodzimy po 

bajce, buziaczku itd. ZANIM ZAŚNIE  

Jeśli dziecko „wędruje w nocy” i „ląduje” w łóżku rodziców, trzeba wstać i odprowadzić 

je do łóżka. Nie prowadź wtedy dyskusji, ale warto zaznaczyć: „Ty masz swoje łóżko,              

a my mamy swoje, nie przychodź do nas w nocy”. Jeśli ulegniemy spaniu we troje, to 

będzie to nawyk dziecka.  

 

 JEDZENIE, 

 

Fakty: 

1. Instynkt zaspokajania głodu jest jednym z  najpotężniejszych w świecie 

przyrody, 

2. Każdy , kto jest bardzo głodny znajduje czas, aby się najeść, 

3. Jest się głodnym. Gdy odczuwa się głód, 

4. Należy jeść, dlatego, że jest się głodnym i jeść wtedy, gdy jest się głodnym (a nie 

dlatego, że trzeba, wypada itp.), 

5. Dziecko nie je, bo mu się nie pozwala odczuć głodu, 
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6. Należy jeść tyle, ile ma się ochotę, 

7. Należy jeść, co podają, 

8. Dziecko potrafi do pewnego stopnia poprzez niejedzenie zwracać uwagę 

rodziców, 

9. Ludzkość zmaga się z problemem otyłości. W krajach dotkniętych klęską głodu 

problem niejadków praktycznie nie występuje, 

10. Lepiej, zdrowiej i taniej mieć dziecko niejadka (jeśli rośnie prawidłowo i ma dobre 

wyniki krwi) niż obżartucha. 

Musimy pozwolić dziecku być głodnym. Nie należy biegać za dzieckiem, aby zjadło. Nie 

wolno karmić go w trakcie zabawy lub bajki. 

Jeśli chcemy, aby dziecko jadło w określonym czasie i to, co ugotujemy, nie podajemy mu 

nic między posiłkami i pozwalamy mu nie zjeść nic lub zjeść tyle, ile chce. Niech sobie 

samo nałoży . 

Musimy utrzymać konsekwencję. „Twoja sprawa”, ale następny posiłek o godzinie X                   

i w międzyczasie „0” jedzenia, oprócz wody.  

 

 NAUKA 

 

Fakty: 

1. Dziecko uczy się dla siebie, tak naprawdę tylko ono ma interes w tym, aby się 

uczyć i to ono poniesie konsekwencje tego, czy się uczyło i jak się uczyć, 

2. Na początku nauki dziecko nie ma świadomości, że uczy się dla siebie, 

3. Rodzic sprawdzający pierwszaka, czy i jak odrobił lekcje oraz pomagający mu się 

spakować do szkoły, to widok budujący, 

4. Rodzic sprawdzający maturzystę czy i jak odrobił lekcje, to widok osłabiający, 

5. Musi się pojawić moment, w którym przestaniemy kontrolować dziecko na 

poziomie wykonywania obowiązków szkolnych w domu. Będą nas interesowały 

jedynie jego wyniki, 

6. Chodzi o to, aby dziecko jak najszybciej było samo zmotywowane do tego, by się 

uczyć, aby uczyło się przede wszystkim dla siebie. 

Aby to osiągnąć trzeba: 

1. w jakimś momencie pozwolić dziecku czegoś się nie nauczyć, nie odrobić lekcji               

i o czymś zapomnieć, 

2. powiązać koniecznie konsekwencje ewentualnych złych wyników w nauce                       

z żywotnym interesem dziecka. 

 

Dojrzała miłość stawia wymagania i pozwala odczuć konsekwencje zrobienia lub 

niezrobienia czegoś. Im wcześniej wystąpimy z Klubu „Orbita”, tym lepiej dla nas i dla 

dziecka. 
 
 

 

 

 

 

Opracowanie: mgr Anna Kosecka    na podstawie „Rodzice w akcji” Monika i Marcin Gajdowie,  

Edycja Świętego Pawła, 2010. 


