
DEKALOG RODZICA

I.   Okazuj miłość swojemu dziecku. 

II.  Pamiętaj,  że  jesteś  jedną  z  najważniejszych  osób  w 

życiu Twojego dziecka. 

III. Uważnie słuchaj tego, o czym mówi Twoje dziecko.

IV. Doceniaj wysiłek swojego dziecka.



V.  Ciesz  się  z  faktu,  że  masz  wspaniałe  dziecko,  bo 

przecież jest Twoje. 

VI. Dodawaj swojemu dziecku wiary we własne siły. 

VII.  Bądź  konsekwentny  w  stawianiu  i  egzekwowaniu 

granic, które wyznaczyłeś dziecku. 

VIII. Okazuj szacunek swojemu dziecku.

IX. Spędzaj ze swoim dzieckiem jak najwięcej czasu. 

X. Pamiętaj, abyś często przytulał swoje dziecko. 



Dekalog Rodzica
 

 "Nie ma dzieci - są ludzie. 

Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka."  

 Janusz Korczak
   



 1.Nie upokarzaj dziecka, bo ono tak jak Ty ma poczucie godności.
 

2.Staraj się nie stosować takich metod, których w dzieciństwie sam 
nie akceptowałeś.

 

3.Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak potrafisz.
 

4.Jeżeli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je i 
wytłumacz się. Nie bój się utraty autorytetu, dziecko i tak wie kiedy 

popełniasz błędy.

5.Nigdy nie mów źle o dziecku a w szczególności w obecności innych 
osób.

 



6.Nie mów "zrobisz to, bo ja tak chcę" – jeżeli musisz czegoś 
zabronić, zawsze to uzasadniaj.

 

7.Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny, nie musisz być w 
zgodzie z innymi dorosłymi ( rodzicami ) przeciwko dziecku, jeżeli 

wiesz, że on nie miał racji.
 

8.Gdy nie wiesz jak postąpić pomyśl, jak czułbyś się będąc 
dzieckiem.

 

9.Czasem staraj się być adwokatem swojego dziecka.
 

10. Bądź przykładem dla swojego dziecka.
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