
Wyznaczanie granic - doskonalenie umiejętności 

wychowawczych rodziców 

Pojęcie granic w psychologii nie stanowi zasad, odnosi się do aspektów: 

fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego. Granica fizyczna dotyczy ciała       

i przestrzeni, którą wyznacza się w trakcie interakcji z innymi ludźmi. Granice 

emocjonalne dotyczą uczuć i emocji jednostki. Z kolei granice intelektualne 

odpowiadają za opinie i pomysły człowieka. 

Każdy człowiek w sposób indywidualny ustala swoje granice - zależy to od 

otoczenia, samopoczucia, aktualnej sytuacji życiowej. Zupełnie inaczej reaguje 

rodzic, który w danym dniu odczuwa złe samopoczucie, w trakcie ulubionej 

zabawy z dzieckiem. 

W dzisiejszych czasach stawianie granic dziecku jest trudnym zadaniem dla 

rodziców bądź opiekunów. Duża liczba bodźców zewnętrznych, dostępność do 

urządzeń multimedialnych oraz Internetu sprawia, że w znacznej mierze dzieci 

osiągają przewagę nad dorosłymi. 

Dziecko w pewnych odstępach czasu „testuje”, czy granice nadal obowiązują lub 

zostały przesunięte na dalszy etap rozwojowy. 

Stawiając granice dziecku, rodzice mają na myśli szereg zasad i norm, jakie należy 

stosować w procesie zachowania, w jaki sposób dziecko powinno postępować oraz 

jakie zachowania są aprobowane w społeczeństwie oraz zachowania społecznie 

wyeliminowane. 

Każdy człowiek przychodząc na świat, jest swego rodzaju "czystą kartą", która 

zostaje zapisana początkowo przez proces socjalizacji pierwotnej zachodzącej w 

środowisku rodzinnym dziecka, przechodząc do następnego procesu rozwoju czyli 



socjalizacji wtórnej zachodzącej w przedszkolu, szkole, środowisku pracy. 

Dziecko nie potrafi rozróżnić w początkowym etapie rozwoju co jest pożądanym, a 

co jest niekaceptowanym zachowaniem społecznym. Obserwując zachowania i 

postawy u osób dorosłych, dostrzega że nie ma między nimi podobieństwa oraz że 

każdy z dorosłych inaczej postępuje. 

Jeżeli rodzice zaczynają wyznaczać granice adekwatnie do wieku dziecka, 

zwiększa to Jego poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do otaczającego 

świata.  

Granice umożliwiają wyznaczyć co ma pozytywny oraz negatywny wymiar  oraz 

konsekwencje przejawianego zachowania. 

Dziecko czuje się bezpiecznie, jeżeli rodzice dostrzegają jego emocje, odpowiadają 

na potrzeby dziecka, stanowią dla dziecka zaplecze emocjonalne w trakcie 

sukcesów jak i porażek. 

Dziecko oczekuje od rodziców aprobaty i pochwał, współpracy. Zupełnie inaczej 

wygląda komunikat werbalny do dziecka. 

Przykład: 

Dwa stwierdzenia, „źle się dziś czuję, zrobimy to jutro" wobec "przestań w tej 

chwili mnie denerwować". W przypadku pierwszego dziecko uczy się 

wyrozumiałości i poszanowania dla rodzica. 

Dobrym rozwiązaniem jest nauka rozpoznawania granic innych osób. W ten sposób 

dziecko zaczyna dostrzegać, kiedy narusza emocje, środowisko, zaczyna rozumieć, 

że nie wszystkie zachowania są akceptowane. Warto wskazać dziecku, w jaki 

sposób powinno dbać o swoje granice a w relacjach społecznych szanować granice 

innych osób. 



Jak mówi stare przysłowie: Przykład idzie z góry - uczymy się poprzez 

doświadczenie i trening, najlepiej od osób, które są dla nas ważne, są autorytetem – 

od rodziców. 

Jeżeli rodzice szanują granice dzieci i są otwarci na potrzeby dziecka, wówczas 

dzieci będą szanować granice rodziców, przekraczając granice dziecka 

emocjonalne oraz fizyczne doprowadzamy do przekraczania przez dziecko granic 

w stosunku do osób dorosłych. 

W przypadku stawiania przez rodziców kar dla dziecka, będzie ono czuło się 

niezrozumiane, empatia nie będzie w tym momencie mieć znaczenia, dziecko 

będzie koncentrowało się na zadaniu, którego wykonanie ma dla niego znaczenie, 

starając się jednocześnie uniknąć kary. Obecnie, kiedy żyjemy w pośpiechu, relacje 

społeczne ulegają osłabieniu, nie zwracamy uwagi na niepożądane zachowania 

dziecka, które chcąc skoncentrować uwagę dorosłych na sobie nieświadomie 

wybiera zachowania niewłaściwe. Jeżeli często przekazujemy dziecku, że 

zachowuje się niegrzecznie, wówczas dochodzi do wzmocnienia negatywnego 

zachowania oraz identyfikowania się dziecka z negatywnymi emocjami. 

Dziecko samo powinno decydować o swoich granicach fizycznych na przykład: nie 

należy zmuszać do przytulania się do krewnych, których od dawna nie spotkało.  

Rodzice powinni uznawać emocje, jakie aktualnie przeżywa dziecko, dbać o jego 

granice i przestrzeń emocjonalną wokół dziecka. Negowanie emocji dziecka 

skutkuje brakiem ich rozpoznawania oraz narażeniem przekroczenia granic 

emocjonalnych przez otoczenie dziecka. 

Spróbujmy pokazać dziecku, że rozumiemy jego potrzeby - kiedy dziecko wie co 

jest ważne, potrafi odróżnić swoje pragnienie od cudzych wymagań. 

Słowa, jakie rodzice w większości kierują do dzieci mają słabe oddziaływanie i są 



krótkotrwałe. Największy wpływ mają czyny - w przeciwieństwie do słów - 

sposób, w jaki manifestuje się osobowość rodzica, określając jednocześnie jaką 

pozycje zajmuje w społeczeństwie. 

Co to oznacza? W praktyce, rodzice bądź opiekunowie osiągną sukces, kiedy słowa 

stoją w parze z osobowością i czynami. Zatem cechy osobowości rodziców 

przenoszone są na dziecko, cechy te zostały odziedziczone. 

Obecnie posłuszeństwo dziecka wobec rodziców znacznie zmniejszyło się, dziecku 

zostało przyznane prawo do wyrażania swoich granic oraz do obrony.  Rodzina 

powinna akceptować oraz rozwijać postawę, aby dzieci nie zawsze mówiły "tak" 

względem rodziców, dziadków, rodzeństwa - w zachowaniu dziecka dominuje 

wówczas wola współpracy i dostosowania się. Prawo dziecka do tego, aby mówiło 

"nie" o czym nie należy zapominać, trzeba rozpatrywać z perspektyw dziecka i 

rodzica. Rodzice oczekują, aby dziecko wobec oczekiwań i wymogów dorosłych  

zawsze reagowało "tak", z drugiej strony istnieje obawa ze strony dorosłych, że 

dziecko nie sprzeciwi się, nie wypowiadając słowa "nie" wobec złych rzeczy a 

otoczenie zorientuje się, że dziecko samemu sobie nie potrafi odpowiedzieć "tak". 

Jeżeli nauczymy nasze dziecko, aby ceniło siebie i mówiło wobec siebie "tak", 

wskażemy dziecku kiedy należy dostrzec nierównowagę między indywidualizmem 

a przynależnością do określonej grupy społecznej. 
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