
W połowie maja obchodzony był Międzynarodowy Dzień Rodzin,                                    

w ubiegłym tygodniu Dzień Matki, teraz Dzień Dziecka,                                                 

a już za chwilę Dzień Ojca… 

Jest to doskonały moment, żeby się na chwilę zatrzymać i zadać sobie pytanie            

- jakim jestem rodzicem? Warto się nad tym zastanowić, ponieważ to,                       

jakim jesteś rodzicem, wpływa na Twoje obecne relacje z dziećmi oraz na to, 

jakimi będą ludźmi w przyszłości. 

Relacje i więzi buduje się bowiem poprzez bycie ze sobą.                                     

Poświęćmy więc chwilę na refleksję…                                                                           

Czy spędzamy z naszymi bliskimi wystarczająco dużo czasu?                                       

Czy jest to czas prawdziwie wspólny?                                                                             

Czy szczerze i otwarcie rozmawiamy o tym, co nas boli  i co lubimy?                            

Czy znamy się nawzajem? 

Najważniejsze jest to, aby być razem i szczerze rozmawiać.                                 

Rodzinne więzi powinny być  bardzo troskliwie pogłębiane i pielęgnowane.          

Bez naszego naprawdę dużego zaangażowania, ograniczą się tylko                              

do logistycznej wymiany informacji. Warto pamiętać, że relacje rodzinne 

nieustannie nas kształtują oraz są podstawą budowy tożsamości                        

młodego pokolenia. 

Oczywiście spędzajmy ten czas aktywnie. Wiadomo przecież, że najwięcej 

radości daje wspólna zabawa. Przenosi nas do świata, w którym wszystko jest 

możliwe, w magiczny sposób buduje i wzmacnia więzi oraz pomaga się solidnie 

zrelaksować. Dlatego na ten wspólny czas zapominamy o laptopach, tabletach 

czy komórkach! Chwytamy za skakankę, piłkę… Gramy w planszówki, karty… 

Wskakujemy na rowery, hulajnogi…                                                                              

Po prostu odkrywamy radość z bycia razem z rodziną. 

Większość rodziców czerpie ogromną satysfakcję z wychowywania swoich 

dzieci, lecz jednocześnie postrzega to zadanie jako niezwykle trudne.                

Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy rodzice muszą sobie radzić z dodatkowymi 

trudnościami. Dorośli, którzy pod wpływem własnych doświadczeń odczuwają 

gniew i lęk, mogą gorzej radzić sobie z kłopotami wychowawczymi. Zdarza się, 

że te czynniki stresowe przekraczają granice wytrzymałości rodziców                           

i popychają ich do zachowań, które narażają ich dzieci na cierpienie. 

W poniższych linkach znajdziecie Państwo  wskazówki, w jaki sposób radzić 

sobie z trudnościami, co może przeszkadzać w dobrym rodzicielstwie                       

oraz  jak lepiej zrozumieć uczucia dzieci. 

 

Dobre relacje z najbliższymi są kluczem do udanego życia 



Potrafię się zatrzymać  - miniporadnik dla rodziców  

https://rodzice.fdds.pl/wp-

content/uploads/2018/09/miniporadnik_potrafie2019.pdf 

Stres – poradnik dla rodziców małych dzieci 

https://www.edukacja.fdds.pl/eaac51ad-caf3-4cb7-aba8-

b1eab66ff85c/Extras/fdds-broszura-stres-1608.pdf?fbclid=IwAR2oX-

IzhCFZlcfuXQpCma7XfG9bEHWoVsqUC71hbUnWKDKbeePpICQyigA 

Zamiast klapsów  -  Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice? 

https://www.edukacja.fdds.pl/6f86c08b-f98f-4bb6-b2d8-

f4096dc95947/Extras/fdds-broszura-klaps-

1608.pdf?fbclid=IwAR1h76cXC7L3BALURIv5aXp1B2FDHgGDvVEAZpd7F

b2T7LfPkNIa4muQaBQ 

Chroń dziecko w sieci przed szkodliwymi treściami 

https://www.edukacja.fdds.pl/60680fdb-2fad-4181-9121-

e4d0ae648c45/Extras/chron-dziecko-w-

sieci.pdf?fbclid=IwAR13F82bSySJPfekbkwc6cE5Y4jpzLWNRW8gUvApirhEo

6SUJZN9yDBTWtA 

 

https://www.edukacja.fdds.pl/53f872b9-293a-48ff-a1b5-

236bbe63d742/Extras/ulotka-slowa_rania-FDDS-

12042017.pdf?fbclid=IwAR3kDGuhBPxb8vmSwmCUsmY1B_52ShwQsbM2v

Um3m7xiWRoUrf9l3b9hY1M 
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