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ZAPRASZAMY DO KLUBU RODZICA! 

 

DRODZY RODZICE, DZIŚ O GRANICACH – czy je stawiam mojemu dziecku? 

„KOCHAM I WYMAGAM” to dwa skrzydła, które sprawiają,że PROCES 

WYCHOWANIA jest właściwy, stabilny…. Czy potrafimy „dobrze” KOCHAĆ? Czy 

potrafimy „dobrze”wymagać? Czy naszym dzieciom stawiamy granice? Czy 

umiemy je dobrze postawić? 

Błędne stawianie granic to najpoważniejsza przyczyna, dla której dzieci 

odrzucają wartości, gdy zaczynają separować się od rodziców. 

Błędy związane z granicami 

- niestawianie granic, 

- niekonsekwentne stawianie granic, 

- niejednomyślne stawianie granic, 

- nierozróżnianie lub mylenie granic, 

- nieposzerzanie lub zbyt późne poszerzanie granic. 

 

Jeśli nasze dzieci mają wyrosnąć na zdrowych emocjonalnie i moralnie ludzi, to 

musimy stawiać im granice i to jak najwcześniej. 

Dzieci, którym rodzice nie stawiają w sposób właściwy granic mają wiele 

trudności w wieku dojrzałym – nie mogą poradzić sobie sami ze sobą oraz nie 

potrafią nawiązać właściwych relacji z innymi ludźmi. 

Stawianie granic wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa u dziecka. Rodzic 

stawiający granice jest silny i daje poczucie bezpieczeństwa. 

Postawienie granicy i niekonsekwentne jej przestrzeganie jest tożsame                       

z brakiem granicy. Rodzi to jeszcze większy chaos w życiu dziecka. Także dzieje 

się tak w sytuacji, gdy rodzice nie mają jednakowych poglądów na wychowanie 

dziecka i nie potrafią się porozumieć w sprawach granic (czy i jak je stawiać) 

albo, gdy dziecko sprytnie wykorzystuje fakt, że rodzice nie słyszą i próbuje              

z drugim rodzicem wynegocjować lepsze warunki. 

 

Ryzyko, że rodzice nie postawią granicy w sposób właściwy istnieje, gdy: 

- dziecko jest jeszcze małe (od urodzenia do 6 roku życia), 

- dziecko jest niepełnosprawne lub przewlekle chore lub doświadczyło 

tragicznych przeżyć, 

- rodzice dziecka pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, 

- rodzice dziecka są niedojrzali emocjonalnie, 

- trwa kryzys małżeński, 

- rodzic samotnie wychowuje dziecko, 

- dziadkowie są opiekunami ( na stałe lub czasowo). 
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Każda przemoc (agresja słowna, krzyk, przemoc fizyczna) zawsze świadczy                  

o nieporadności i słabości rodzica.  

PRZEMOC WOBEC DZIECKA JEST NIEDOPUSZCZALNA W ŻADNEJ FORMIE. 

 

Trudności w postawieniu właściwej granicy wynikają z: 

- braku wiedzy i nieprawidłowych wzorcach wychowawczych u rodziców, 

- poczucia winy rodzica, 

- próby przekupienia dziecka, 

- z zatracenia przez rodziców granicy małżeńskiej w całkowitym oddaniu się 

dziecku. 

 

STAWIAJ GRANICE DZIECKU I BĄDŹ KONSEKWENTNY  

DBAJ NAJPIERW O POTRZEBY WSPÓLNOTY MAŁŻEŃSKIEJ, A POTEM                    

O POTRZEBY DZIECKA. 

 

Nie wystarczy stawiać granic. TRZEBA STAWIAĆ JE MĄDRZE. 

Są trzy rodzaje granic 

1. Granica porządku i bezpieczeństwa. 

2. Granica ze światopoglądu. 

3. Granica mieszane 

 

Granica porządku i bezpieczeństwa  

- szczelna, ale poszerzana z wiekiem, 

- może być różna dla różnych dzieci w tej samej rodzinie, 

- wymaga świadomej obserwacji i uzgodnień między rodzicami 

- błędy, które popełniamy to brak granic lub niekonsekwencja w ich 

egzekwowaniu i nieposzerzanie granicy, 

- konsekwencje błędów to: spadek poczucia bezpieczeństwa dziecka, 

trudności wychowawcze, zaburzenia emocjonalne u dziecka, 

niedostosowanie społeczne. 

- należy stopniowo poszerzać te granice z dyskretną kontrolą. 

 

Granica ze światopoglądu 

- sztywna, ale z przejściami granicznymi, 

- błędy, które popełniamy ją stawiając: sami nie żyjemy według postaw, 

których uczymy dzieci, nie pozwalamy na intelektualne wycieczki                        

w „obcych” kierunkach – zakaz „nieortodoksyjnego myślenia”, zakaz 

robienia rzeczy zbędnych, zakaz eksperymentowania. 

- konsekwencje błędów to: dzieci odrzucają wartości niewiarygodnych 

świadków, dziecko bezmyślne lub bombardujące wartości rodziców, 
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- należy: „wydawać paszporty” czyli nie wyśmiewać, nie grozić, okazać 

życzliwe zaciekawienie odmiennością i pochwalić odwagę w samodzielnym 

myśleniu, pokazywać uzasadnienia własnych wyborów,, podkreślać                       

w odpowiednim wieku dziecka znaczenie wyboru „to jest Twój wybór                  

i poniesiesz jego konsekwencje te dobre i te złe”, pozwolić odejść swoją 

drogą. 

 

Granica intymna dziecka 

- powinna zostać postanowiona w odpowiednim momencie życia dziecka 

- błędy, które popełniamy ją stawiając: niepostawienie jej lub przekraczanie 

granic bez wyraźnego uzasadnienia, 

- konsekwencje błędów to: izolacja dziecka i zerwanie więzi z rodzicami, 

poczucie molestowania (zranienie), pogłębienie problemu, 

- należy: nie obowiązuje, gdy jest to interwencja ( z wyjaśnieniem dlaczego 

nie obowiązuje i do kiedy tak będzie). 

 

 

Granica małżeńska 

- powinna zostać postawiona od samego początku, 

- błędy, które popełniamy ją stawiając: niepostawienie jej wcale, demokracja 

– głos dziecka tak samo ważny jak rodziców w domu, dziecko główny 

partner tatusia lub mamusi, 

- konsekwencje błędów to: utrata więzi między małżonkami, zespól pustego 

gniazda, spadek poczucia bezpieczeństwa u dziecka, trudności w relacjach 

dziecka z rówieśnikami, obniżenie szans dziecka na pomyślne zawarcie 

związku małżeńskiego. 

- należy: wyraźnie oddzielić świat dzieci od małżeńskiego, rodzicielstwo nie 

może „zjeść” małżeństwa, zadbać o małżeński czas i przestrzeń.  

 

 
 

ŻYCZYMY POWODZENIA W STAWANIU GRANIC :-). Dziękujemy za  czas poświęcony na 
lekturę :-) 

 
 
 
 
 

Opracowanie: mgr Anna Kosecka i mgr Aneta Parczyńska – psycholodzy PPP Nr 2 w Gdyni na 
podstawie „Rodzice w akcji” Monika i Marcin Gajdowie, Edycja Świętego Pawła, 2010. 


