
POZYTYWNA DYSCYPLINA
DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Milena Tutajewicz

Pedagog

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
41-606 Sądowa 1, Świętochłowice

tel.: 32 245 49 10, ppp_ed@poczta.onet.pl



Pozytywna dyscyplina dla przedszkolaków

SPIS TREŚCI

• Czym jest pozytywna dyscyplina?
• Założenia
• Cztery podstawowe potrzeby dziecka
• Nieodpowiednie zachowanie-czym jest?
• Błędne cele zachowania
• Metody zachęcające do współpracy
• Podsumowanie
• Źródło

Milena Tutajewicz PPP Świętochłowice 2



Pozytywna dyscyplina dla przedszkolaków

CZYM JEST POZYTYWNA DYSCYPLINA?

• Opiera się na pracy i osiągnięciach psychiatry Alfreda Adlera i 
Rudolfa Dreikursa, którzy twierdzili, że największą motywacją 
ludzkiego zachowania jest potrzeba przynależności, znaczenia, 
bliskich relacji i poczucia wartości, która kształtuje się w 
wyniku wczesnych decyzji dziecka o sobie samym, innych i 
otaczającym je świecie.

• Nie ma nic wspólnego w karą, która w dłuższej perspektywie 
powoduje bunt, opór, niskie poczucie własnej wartości oraz 
zaburza budowanie relacji z dzieckiem. 

• Dyscyplina (z łac. „uczyć”)-chodzi o zrozumienie, zachętę i 
komunikację. Dzieci zachowują się lepiej, gdy czują się lepiej.
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ZAŁOŻENIA:
• Wzajemny szacunek- rodzice wyrażają stanowczość okazując szacunek sobie oraz
uprzejmość szanując potrzeby dziecka

• Zrozumienie motywacji, celu zachowania dziecka
• Skuteczna komunikacja– słuchanie i zwracanie się do siebie z szacunkiem
• Rozumienie świata dziecka- łatwiej jest zrozumieć zachowanie dziecka oraz lepiej na
nie reagować biorąc pod uwagę jego etap rozwojowy, temperament, kolejność urodzenia
oraz umiejętności społeczne i emocjonalne.

• Dyscyplina, która uczy wartościowych umiejętności społecznych oraz życiowych.
• Koncentracja na rozwiązaniach zamiast na karze- celem jest wspólne z dzieckiem
znajdowanie rozwiązań pojawiających się wyzwań

• Zachęta- docenianie działania i wysiłku dziecka, a nie tylko sukcesów dzięki czemu
rozwiną one wiarę we własne siły i umiejętności

• Dzieci zachowują się lepiej, gdy czują się lepiej
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CZTERY PODSTAWOWE POTRZEBY DZIECKA

1. Potrzeba poczucia przynależności i znaczenia.

2. Potrzeba postrzegania siebie jako istoty zaradnej i
zdolnej.

3. Potrzeba niezależności i autonomii.

4. Potrzeba umiejętności społecznych i życiowych.
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Cztery podstawowe potrzeby dziecka
1/4 POTRZEBA POCZUCIA PRZYNALEŻNOŚCI I ZNACZENIA

Dziecko chce mieć poczucie , że jest bezwarunkowo
akceptowane takie jakie jest, a nie dlatego, że się
dobrze zachowuje, czy prawidłowo wykonuje zadania.
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Cztery podstawowe potrzeby dziecka
2/4 POTRZEBA POSTRZEGANIA SIEBIE JAKO ISTOTY 
ZARADNEJ I ZDOLNEJ
Dzieci czują się zaradne i zdolne, kiedy doświadczają własnej
zaradności i samowystarczalności, kiedy osiągają małe sukcesy
i uczą się potrzebnych umiejętności.
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Cztery podstawowe potrzeby dziecka
3/4 POTRZEBA NIEZALEŻNOŚCI I AUTONOMII

Jest to jedno z pierwszych zadań rozwojowych, a zadaniem
rodzica jest pomóc dziecku korzystać z autonomii w
pozytywny sposób, czyli uczestniczyć w rozwiązywaniu
problemów, uczyć się nowych umiejętności, szanować innych i
współpracować z nimi.
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Cztery podstawowe potrzeby dziecka
4/4 POTRZEBA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I ŻYCIOWYCH

Poczucie własnej wartości buduje się przede wszystkim
na umiejętnościach a nie na miłości, pochwałach i
przedmiotach materialnych.
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NIEODPOWIEDNIE ZACHOWANIE-CZYM JEST?

Zachowanie stanowi zakodowaną wiadomość, która kryje w sobie
przekonanie dziecka o nim samym i życiu. Gdy twoje dziecko
zachowuje się nieodpowiednio próbuje ci powiedzieć, w
jedyny(jak dotychczas) znany sobie sposób, że czuje się
zniechęcone albo też czuje brak przynależności. Korzysta
wtedy z „błędnych celów zachowania”. Cele te są nazywane
„błędne”, ponieważ dziecko błędnie wierzy, że jego zachowanie
pomoże mu w odzyskaniu przynależności. Kiedy nauczysz się
odszyfrowywać kod, zobaczysz, że zmienią się również twoje
reakcje(a w efekcie zachowanie dziecka).
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BŁĘDNE CELE ZACHOWANIA
1. Uwaga-zainteresowanie i szczególne traktowanie przez innych-

„liczę się tylko wtedy, gdy mnie zauważasz i traktujesz w 
szczególny sposób, jestem ważny jeśli się mną zajmujesz”.

2. Władza- być szefem- „przynależę tylko wtedy, kiedy rządzę albo 
kiedy nikt nie rządzi mną, nie możesz mnie do niczego zmusić”.

3. Zemsta-wyrównać rachunki- „nie wierzę, że przynależę, więc ranię 
innych, ponieważ sam czuję się zraniony, nikt mnie nie lubi, nikt 
mnie nie kocha”.

4. Brak wiary w siebie- poddać się i mieć spokój- „nie wierzę, że 
mogę przynależeć więc przekonuję innych, że niczego się po mnie 
nie należy spodziewać, jestem do niczego, nie mam żadnych 
zdolności, nie warto się starać, bo i tak nic mi nie wyjdzie”.
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Błędne cele zachowania
UWAGA ZAUWAŻ MNIE, ZAJMIJ MNIE CZYMŚ POŻYTECZNYM

TYPOWE ZACHOWANIE/REAKCJA

• RODZIC- zirytowany, rozdrażniony, 
winny; przypomina, namawia, wykonuje za 
dziecko to, co może ono zrobić samo.

• DZIECKO- czasowe zniechęcenie, a potem 
powrót do tego samego lub innego 
niepożądanego zachowania

MOTYWUJĄCA/ZACHĘCAJĄCA
REAKCJA DOROSŁEGO

• Poproś o zrobienie czegoś 
konstruktywnego

• Powiedz: „Kocham Cię i zależy mi 
naTobie”, „Spędzę z tobą czas później”

• Zaplanuj specjalny czas tylko z 
dzieckiem

• Ustal plan dnia
• Dotykaj/przytulaj dziecko bez słów, 
ustal niewerbalne sygnały zapewniające o 
miłości i uwadze
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Błędne cele zachowania

WŁADZA POZWÓL MI POMÓC, DAJ MI WYBÓR

TYPOWE ZACHOWANIE/REAKCJA

• RODZIC- sprowokowany, rozdrażniony, zdenerwowany, 
pokonany; walczy, pragnie mieć rację, myśli: „zmuszę 
Cię”, „nie ujdzie Ci to na sucho”  

• DZIECKO- intensyfikuje swoje działania, ma poczucie 
wygranej z powodu zdenerwowania dorosłego, nie 
reaguje na logiczne argumenty

MOTYWUJĄCA/ZACHĘCAJĄCA
REAKCJA DOROSŁEGO

• Przyznaj, że nie możesz dziecka do niczego zmusić i 
poproś o pomoc

• Nie walcz i nie poddawaj się

• Wycofaj się z konfliktu

• Bądź stanowczy i uprzejmy

• Działaj zamiast mówić

• Zdecyduj co zrobisz

• Niech szefem będzie plan dnia

• Dbaj o wzajemny szacunek

• Ustanawiaj rozsądne granice

• Ćwicz konsekwencję
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Błędne cele zachowania

ZEMSTA JESTEM ZRANIONY, UZNAJ MOJE UCZUCIA ZA WAŻNE

TYPOWE ZACHOWANIE/REAKCJA

• RODZIC- zraniony, rozczarowany, 
niedowierzający, zniechęcony ”  

• DZIECKO- mści się, rani innych, niszczy 
rzeczy, wzmacnia dotychczasowe 
działanie lub wybiera „inną broń”

MOTYWUJĄCA/ZACHĘCAJĄCA
REAKCJA DOROSŁEGO

• Uznaj zranione uczucia dziecka: „Widzę, 
że jest Ci przykro, czy możemy 
porozmawiać?”

• Unikaj kar i rewanżu

• Słuchaj aktywnie

• Napraw krzywdy

• Wspieraj mocne strony
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Błędne cele zachowania

BRAK WIARY W SIEBIE NIE SPISUJ MNIE NA STRATY,
POKAŻ MI MAŁY KROK

TYPOWE ZACHOWANIE/REAKCJA

• RODZIC- zrozpaczony, bezradny,  

• DZIECKO- nie wierzy, że może 
przynależeć więc przekonuje innych, że 
niczego nie mogą się po nim spodziewać, 
pokazuje, że nie ma zdolności i jest 
przekonany, że nie warto się starać, bo 
i tak mu nic nie wyjdzie

MOTYWUJĄCA/ZACHĘCAJĄCA
REAKCJA DOROSŁEGO

• Pomagaj wykonywać zadania krok po kroku

• Doceniaj każdy pozytywny wynik
• Koncentruj się na mocnych stronach 
dziecka

• Aranżuj okazje do sukcesu

• Pokazuj jak ma działać ale nie wyręczaj
• Buduj na jego zainteresowaniach
• Zachęcaj, motywuj, wspieraj
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METODY ZACHĘCAJĄCE DO WSPÓŁPRACY
1. Zaangażuj dziecko- zamiast mówić dziecku, co ma robić należy 

zaangażować je w proces decyzyjny poprzez zadawanie mu pełnych 
ciekawości pytań zaczynających się od słów: „co” i „jak”.

• Wspólne planowanie czynności rutynowych i powtarzalnych- dotyczy to 
wszystkich wydarzeń dnia codziennego, których kolejne kroki można 
łatwo przewidzieć: poranek, wieczór, obiad, zakupy itp. 

• Stosuj ograniczony wybór- daje dziecku poczucie autonomii, daje mu 
okazję do myślenia i podejmowania decyzji. Wybór musi być dostosowany 
do wieku dziecka, a opcje w nim zawarte muszą akceptowane przez 
rodzica.

• Aranżuj sytuacje, w których dziecko może pomagać- dzieci stawiają opór 
w reakcji na polecenie ale reagują pozytywnie na prośbę np. 
„Potrzebuję Twojej pomocy”, „Byłoby mi miło, gdybyś mi pomógł”itp..
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METODY ZACHĘCAJĄCE DO WSPÓŁPRACY
2. Ucz szacunku okazując szacunek- np. w sytuacji, gdy prosisz o coś dziecko nie 

oczekuj, że zrobi coś natychmiast, gdy przerywasz mu jakąś arcyciekawą zabawę. 
Uprzedź je „Za chwilę musimy wyjść”. Nie zawstydzaj i nie upokarzaj dziecka w 
miejscu publicznym przy innych dzieciach czy osobach dorosłych.

3. Wykorzystuj poczucie humoru- dobra zabawa i śmiech to sprzymierzeńcy dyscypliny, 
więc należy je wykorzystywać tak często jak tylko się da.

4. Wejdź w świat dziecka- oznacza zrozumienie potrzeb i ograniczeń rozwojowych. 
Należy okazywać empatię, kiedy się złości w powodu niemocy związanej z brakiem 
umiejętności. Nie oznacza jednak ratowania dziecka, tylko okazanie zrozumienia np. 
„Widzę, że jesteś wkurzony, że nie potrafisz rzucić tak daleko piłki. Jeśli chcesz 
możemy razem poćwiczyć.”

5. Mów to, co myślisz, uprzejmie i stanowczo rób to, co mówisz- im mniej słów tym 
lepiej. Lepiej bez słów zdjąć dziecko ze zjeżdżalni niż wdawać się z nim w 
dyskusję. Jeśli będzie to zrobione uprzejmie, stanowczo i bez gniewu będzie 
skuteczne i pełne szacunku.
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METODY ZACHĘCAJĄCE DO WSPÓŁPRACY
6. Bądź cierpliwy- zanim Twoje dziecko dorośnie będziesz uczył je 

wielokrotnie tych samych rzeczy. Na przykład można zachęcać dziecko 
do dzielenia się zabawkami ale nie oczekuj, że od razu zrozumie na 
czym to polega i na dodatek będzie to robić wbrew sobie. To, że 
teraz nie chce się dzielić nie oznacza, że do końca życia będzie 
samolubne. 

7. Działaj, nie gadaj i uważnie nadzoruj- weź dziecko za rękę i 
poprowadź tak, gdzie ma się właśnie znaleźć. Pokaż co może zrobić, 
zamiast koncentrować się na tym, czego nie może. 

8. Zaakceptuj i doceń wyjątkowość swojego dziecka- każde dziecko 
rozwija się w swoim własnym tempie , ma swoje mocne i słabe strony. 
Oczekiwanie od dziecka tego, czego nie może zrobić przynosi 
obustronną frustrację. Należy uważnie obserwować dziecko pokazując 
nowe możliwości zachowania i czynności
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NA KONIEC……

Lata przedszkolne są trudne tak dla rodziców, jak i dla 
dzieci. Naszym zadaniem jako rodziców jest sprawić, abyśmy 
przestali być niezbędni. Od pierwszych chwil życia naszych 
dzieci stopniowo prowadzimy je w kierunku niezależności 
wyposażając je w całą miłość, mądrość i pewność siebie. Nie 
możemy zagwarantować, że dzieci nigdy nie zaznają bólu, ale 
jeśli dobrze je wychowamy, nasze dzieci będą wiedziały, że 
błąd to okazja do nauki. Możemy uczyć je umiejętności, które 
będą musiały posiąść w świecie pełnym wyzwań.
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ŹRÓDŁO

Książka „ Pozytywna dyscyplina dla przedszkolaków” 2018
autorzy: Jane Nelsen, Ed.D.Cheryl Erwin, M.A.Roslyn Ann Duffy
W Polsce podejście to zaadaptowały i rozpowszechniły:
Joanna Baranowska,Anna Czechowska, Sylwia Anderaon-Hanney
Istnieje możliwość pogłębienia wiedzy na temat tej metody za
pomocą nagrań na youtube.com przygotowanych przez ww.
autorki.
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