
Jak zachęcać dziecko do współpracy?

Rodzicom, nauczycielom, wychowawcom zależy na tym, by ich dzieci, uczniowie,
wychowankowie  były  posłuszne,  wykonywały  ich  polecenia,  zachowywały  się
w  określony  sposób.  Jednak  nasze  potrzeby  bardzo  często  nie  pokrywają  się
z potrzebami dzieci. Jak zatem zachęcić je do współpracy? Co może zrobić rodzic,
nauczyciel,  wychowawca  aby  wyrobić  w dziecku konkretne  nawyki  i  nauczyć  je
właściwych zachowań?

Na pewno warto używać słów, które w jasny i precyzyjny sposób odzwierciedlają
nasze oczekiwania wobec dziecka. Można posłużyć się sformułowaniami:

• oczekuję, że… 
• zależy mi na tym, żebyś… 
• potrzebuję twojej pomocy w… 
• chcę, żebyś… 

Właściwe formułowanie komunikatu pomaga dziecku zrozumieć, jakie zachowania
są pożądane, a jakie nie. 

Jakie zachowania rodziców, nauczycieli, wychowawców wspomagają skuteczną
komunikację z dzieckiem?

Czas: koncentracja na dziecku w czasie rozmowy, oderwanie się od innych zajęć w
tym czasie ( w przypadku rodzica)

Kontakt wzrokowy: patrzenie dziecku w oczy, schylenie się np.do jego poziomu.

Bliski kontakt: zwrócenie ciała w kierunku dziecka, zbliżenie się do niego.

Komunikaty werbalne: mówienie w sposób zrozumiały dla dziecka, dostosowany
do jego wieku, ton głosu dostosowany adekwatnie do treści komunikatu.

Komunikaty  niewerbalne:  uzupełnianie  wypowiedzi  odpowiednimi  gestami
(akceptującymi, dezaprobującymi), miną, postawą ciała.

Co jeszcze może zrobić rodzic, nauczyciel, wychowawca, aby dziecko zachęcić do
współpracy?

Stosować komunikat „ja”, który jest sposobem na przekazanie informacji o tym, jak
odbieramy  zachowanie  dziecka.  Komunikat  ten  oddaje  odczucia  w  stosunku  do
konkretnych zachowań, nie stanowi jednak oceny osoby, jest więc mniej zagrażający,



a więc bardziej możliwy do przyjęcia.

Unikać słowa “nie”, gdy chcemy, aby dziecko zaprzestało aktualnej aktywności.

Stosowanie pozytywnego doboru słów pomaga dzieciom myśleć, działać pozytywnie
i radzić sobie w wielu sytuacjach.

Np.  Gdy  dziecko  przeszkadza  na  lekcji,  w  czasie  przyjęcia  itp.   dobrze  jest
powiedzieć mu: Proszę Cię, abyś przestał rozmawiać , ponieważ przeszkadzasz nam
– zamiast Nie gadaj, bo nam przeszkadzasz.

Zadawać pytania, aby mieć pewność, że dziecko zrozumiało dany komunikat lub
aby upewnić się, czy rodzic sam dobrze zrozumiał to, co dziecko mu przekazało.

Np.  Czy schowasz klocki do pudełka,  gdy chwilę poleżysz? Mówiłeś,  że chciałbyś
chwilę odpocząć prawda?

Akceptować dziecko, traktować z szacunkiem i powagą, by tego samego dziecko
się nauczyło wobec rodzica i innych osób.

Np. Widzę, że jest ci smutno, porobimy coś razem ?

Uważne słuchać bez przerywania i dopowiadania.

Akceptować  uczucia  dziecka,  również  te  wywołujące  złość  u  rodzica.  Danie
dziecku  przestrzeni  do  przeżywania  różnych  uczuć  i  rozumienie  ich,  sprawia,  że
dziecko lepiej czuje się z własnymi emocjami i uczy się je wyrażać.

Nazywać  uczucia  dziecka,  które  aktualnie  przeżywa,  bo  to  pomaga  mu  je
rozpoznawać i lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami.

Ważna  rolą  rodzica  jest  docenianie  każdego  przejawu  pozytywnego  zachowania
dziecka.  Dzieci  lubią  robić  te  rzeczy,  które  sprawiają  przyjemność  ich rodzicom.
Pochwały mają nieocenioną moc w zachęcaniu dzieci do współpracy.

Pamiętaj:

1. Słuchaj swojego dziecka uważnie. 
2. Zwracaj się do niego z szacunkiem. 

3. Nie przedkładaj swoich emocji na dziecko.
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