
POTĘGA RELACJI
Jak stworzyć dobrą relację z dzieckiem?

Wykorzystaj ten czas na jej budowanie!
Psycholog Magdalena Nowak



czym są relacje międzyludzkie
na czym polega budowanie relacji z
dzieckiem, co możesz zrobić by ją
budować
dlaczego konstruktywna relacja z
rodzicem/ opiekunem jest tak ważna
dla dziecka
co to znaczy wielka moc = wielka
odpowiedzialność?

Z tej prezentacji dowiecie się także:

Drodzy Rodzice!
 

Czas przymusowej izolacji to wyzwanie dla
nas wszystkich. Dbajcie o siebie i Wasze

dzieci.  Spędzajcie z nimi czas i wykorzystajcie
go na budowanie więzi. To z pewnością

zaowocuje w przyszłości - w jaki sposób? Tego
dowiecie się z prezentacji.



to co nas łączy, a czasami dzieli
sposób wyrażania się między

nasze uczucia i postawy względem
naszego  rozmówcy

Relacje to nic innego jak związki między
ludźmi.
 
Czyli: 

        ludźmi chcącymi się skomunikować

Czym są relacje międzyludzkie?



 

Dzieciństwo to niezwykle intensywny czas w życiu
każdego człowieka. Pod wpływem doświadczeń
tworzy się wówczas ogromna ilość połączeń między
komórkami w mózgu.
Interakcje z rodzicem/ opiekunem przekładają się
zatem na rozwój mózgu dziecka. 
Relacja wspierająca najkorzystniej oddziałuje na
rozwój dziecka. 
Pamiętajmy, że to jak mózg dziecka zostanie
,,zaprogramowany'' przede wszystkim poprzez
relacje z  rodzicami/ opiekunami, będzie miało
wpływ na funkcjonowanie dziecka w relacjach
z innymi w przyszłości.

 



zarządzać swoimi emocjami
rozumieć swoje doświadczenia
radzić sobie ze stresem
rozwijać motywację wewnętrzną
kształtuje obraz siebie

 
Konstruktywna relacja jest niezwykle potrzebna każdemu 
 z nas - zarówno niemowlakowi, kilkulatkowi, nastolatkowi,
czy dorosłemu, gdyż dzięki niej rozwijamy swoje
potencjały.

Wspierająca relacja = fundament
prawidłowego rozwoju dziecka

Czego uczy się dziecko dzięki wspierającej relacji z opiekunem?



 
Rodzice/ opiekunowie powinni być bezpieczną bazą dla dziecka, ponieważ
to z nimi dziecko nawiązuje pierwszą i najważniejszą relację. 
 
Gdy dziecko czuje się bezpieczne, ufa opiekunom to w pełni realizuje
naturalne potrzeby, takie jak potrzeba eksploracji, ciekawości i uczenia się
nowych rzeczy.  
 
Dziecko musi też być pewne,że opiekunowie są dla niego bezpieczną
przystanią i może uzyskać od nich wsparcie. 
 
W okazywaniu wsparcia ważne jest to, by zapewnić dziecku ochronę,
bezpieczeństwo, ale również zachęcać do poszukiwań, zabaw, odkywania
świata. Dziecko oczekuje, że dorośli będą cieszyli się z jego sukcesów,
potwierdzali przy tym, że jest ważne. To ma ogromny wpływ na rozwój
dziecięcej motywacji.

Bądź bezpieczną bazą i bezpieczną
przystanią



Jak budować dobre
relacje z dzieckiem? 



Budowanie relacji z
dzieckiem to proces,

który składa się z
małych kroków  

Poznaj je!



To bycie przy Dziecku, gdy
przeżywa chwile smutku, 

 nieprzyjemnych emocji ale i
kiedy czuje te przyjemne

emocje.

To czas gdy jesteście dla
siebie. To czas, kiedy inne

zadania, telefony mogą
poczekać

Czas razemTowarzyszenie w
emocjach



Wspólne przygotowywanie
posiłków, próbowanie i jedzenie

zbliża nas do siebie.

To czas, kiedy możemy poznać
 sposób myślenia dziecka,

 marzenia, jego perspektywę. 
 Pamiętajmy też o mówieniu

dzieciom , że je kochamy. One
potrzebują słyszeć, że są kochane i

akceptowane.

Wspólne rozmowy Wspólne posiłki



To czas, kiedy możemy  wpólnie
poznać historie bohaterów

książek i poznać samych siebie. 

Baw się z dzieckiem. Daj się
wciągnąć w świat jego

wyobraźni. Poznawaj je i
wspomagaj w jego rozwoju.

Spędzanie czasu na
grach, zabawach 

Wspólne czytanie



Ćwiczenie dla rodziców/ opiekunów 
 
Waszym zadaniem będzie przypomnienie sobie sytuacji w
której wasze dziecko czymś  was zaskoczyło. Może wpadnie
wam do głowy wspomnienie tego, co dziecko wam
powiedziało, czego się nauczyło. Dzięki temu zobaczycie, że
nie tylko dziecko uczy się od Was, ale również wy możesz się
od niego uczyć. Wszystko to dlatego, że budujecie  nim
relacje i wymieniacie się swoimi ,,światami". 

Propozycje ćwiczeń
Co możecie zrobić wspólnie z

dzieckiem? 
 

Przygotujcie dziecku doniczkę w której
wspólnie posadzicie wybraną roślinę.
Opowiedzcie dziecku o tym, czego
potrzebuje roślina, żeby rosła -
podlewania, nasłonecznienia,
nawożenia. Ustalcie z dzieckiem jego
obowiązki - podlewanie rośliny. Przy
okazji będziecie rozwijać w dziecku
samodzielność i odpowiedzialność.
Pamiętajcie też, żeby być bezpieczną
bazą i przystanią i pomagać dziecku,
kiedy obowiązki sprawiają mu trudność.

 



Wielka moc = wielka
odpowiedzialność

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku
podsumowującego poruszany temat
https://www.youtube.com/watch?v=mRQqZ7IMDyo


