
BĄDŹ GRZECZNY! CZY WYMAGAĆ 
TEGO OD DZIECKA?



„Byłeś dziś grzeczny w przedszkolu?” – ile razy zadałaś to pytanie
swojemu dziecku ubierając mu buciki w przedszkolnej szatni
wczesnym popołudniem? Albo przywożąc go do przedszkola
z samego rana rzuciłaś na odchodne w drzwiach jego sali „Tylko
pamiętaj, masz być grzeczny!”. Dlaczego nie powinniśmy mówić do
dziecka w ten sposób?



DLACZEGO NIE POWINNIŚMY MÓWIĆ DO DZIECKA „BĄDŹ GRZECZNY”?

„Bądź grzeczny” to hasło, które my same słyszałyśmy notorycznie od naszych rodziców.
Musiałyśmy więc grzecznie zachowywać się w przedszkolu, szkole, sklepie, kościele, na placu
zabaw czy na wycieczce. Tyle, że każdy rodzic prosząc swoje dziecko o „bycie grzecznym” ma na
myśli coś innego. Jeśli powiemy swojemu dziecku, że powinno być grzeczne podczas przedszkolnej
wycieczki to jak powinno się zachować? Uważnie słuchać poleceń nauczycielki czy ustąpić miejsca
koleżance w autobusie? Jeśli oczekujemy, żeby było grzeczne podczas rodzinnego spotkania
świątecznego to czego tak naprawdę chcemy? Ma się miło do wszystkich uśmiechać czy uniknąć
bójki z kuzynem o zabawkę?



W słowie „grzeczny” może kryć się tyle znaczeń, że nie ma możliwości, żeby przedszkolak 
zrozumiał o co tak naprawdę dorosłemu chodzi. Zwykle więc rzuci krótko „Dobrze mamo” i szybko 
zapomni, że padło w jego kierunku takie polecenie. A już na pewno zrobi tak wtedy, kiedy każde 
rozstanie z rodzicem kończy się hasłem „Bądź grzeczny!”



O grzeczności mówiono zawsze, jednak ostatnio dosyć często zarówno wśród nauczycieli 
i rodziców ważną rolę odgrywa „pozytywna dyscyplina”. Co to takiego? Tę ideę zapoczątkowała 
Maria Montessori, mówiąc, że wiek XX będzie „stuleciem dziecka”. Tak też się stało. W pedagogice 
Montessori zamiast o tym, czy dziecko jest „grzeczne”, mówi się o wewnętrznej dyscyplinie.
W potocznym rozumieniu dyscyplina jest bardzo bliska posłuszeństwu i ma charakter zewnętrzny, 
pasywny – dziecko ma siedzieć i słuchać dorosłego. W filozofii Montessori dyscyplina jest 
wewnętrznym, aktywnym procesem. Jest to praca dziecka w celu zdobycia kontroli nad sobą. 

Pierwsze przebłyski dyscypliny mają swoje źródło w pracy. W pewnym momencie dziecko jest intensywnie 
zainteresowane jakimś zadaniem. Na jego twarzy widać koncentrację, a w zachowaniu – wytrwałość w 
wykonywaniu tego samego ćwiczenia zmysłów… pisze w swoim dziele Maria Montessori.



CO ROBIĆ, JEŚLI DZIECI NIE CHCĄ NAS SŁUCHAĆ?

Najpierw zapytać siebie, czy proszę dziecko o coś, na co ono ma w tej chwili ochotę, czy o to, na co ja 
mam ochotę. Jeśli dziecko się sprzeciwia, to wyjaśnić dokładnie, dlaczego je o to prosimy. Należy 
sensownie wytłumaczyć naszą prośbę, a najlepiej – dać jakiś wybór. Wybór jest jednym ze stałych 
elementów pedagogiki Montessori. 
Przykład: Dziecko nie chce się ubrać. Zamiast powiedzieć  „Każę Ci się ubrać. Masz założyć tę 
bluzkę!” pokazać dziecku dwie różne bluzki i dać mu możliwość wyboru.

Najbardziej niepożądane są odgórne polecenia, choć w niektórych wypadkach bardzo skuteczne i 
zalecane. Wszystko zależy od sytuacji i dziecka; wybory, które oferujemy jednemu, niekoniecznie 
zaoferowalibyśmy drugiemu. Dobrze byłoby, gdybyśmy czasami spróbowali postawić się na 
miejscu dziecka i wyobrazić sobie, że to my mamy wykonywać polecenia. Łatwiej nam wtedy 
będzie dostosować swoje oczekiwania do uczuć i sytuacji dziecka.



„Dawanie dziecku wolności nie oznacza porzucenia go samemu sobie”

Dzieci potrzebują wolności. Wolność ta jednak nie powinna być rozumiana jako „puszczanie 
samopas”, a jako wolność realizująca się w pewnej strukturze. Samodzielność potrzebuje wolności, 
przestrzeni, w której dziecko będzie odnajdywało własne rozwiązania, będzie podejmowało decyzje 
oraz przejmowało za nie odpowiedzialność.

Zaproponuj maluszkowi aktywności, ale pozwól mu wybrać samemu, czym chce się zajmować w 
danym momencie. Możesz zacząć nawet, gdy Twoje dziecko niczego jeszcze nie rozumiem. Taka 
postawa jest pełna szacunku do małego człowieka i uczy go tego samego.



GARŚĆ WSKAZÓWEK:

• pamiętaj o naturalnych konsekwencjach – dają konkretną wiedzę na temat świata i uczą. Naturalne 
konsekwencje nie zawierają w sobie groźby i kary, lecz zachęcają dziecko do zaangażowania się we 
wprowadzanie zmian

• nie strasz dziecka karami

• nie oceniaj dziecka przypinając mu “łatki” złego czy niegrzecznego, zamiast tego opisuj działania 
dziecka i możliwe konsekwencje



CZYM ZASTĄPIĆ TE SŁOWA?

Zamiast przy powitaniu zapytać „Czy byłeś grzeczny? Czy byłaś grzeczna?” zastanów się, czego
chcesz się dowiedzieć i zapytaj o konkret. Zamiast przy pożegnaniu wołać „Paaa, bądź grzeczny!”,
powiedz lepiej „Miłego dnia!” albo „Baw się dobrze!”




