
POZYTYWNA DYSCYPLINA  

 

Pozytywna dyscyplina to, według Jane Nelsen – autorki książki „Pozytywna 

dyscyplina”, metoda wychowawcza, oparta na wzajemnej miłości i szacunku, która 

czerpie z psychologii indywidualnej A. Adlera. Zakłada uprzejmość i stanowczość 

jednocześnie, a interakcję dorosły – dziecko opiera na wolności i porządku. 

Przyjmuje przy tym, że w miejsce braku wyboru (co jest typowe dla tradycyjnie 

pojmowanej dyscypliny), dziecko posiada ograniczony wybór uwzględniający 

granice innych ludzi. 

KRYTERIA, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ POZYTYWNA DYSCYPLINA 

1. Więź – pozytywna dyscyplina opiera się na kształtowaniu u dzieci poczucia 

przynależności i znaczenia; 

2. Szacunek i zachęcenie – pozytywna dyscyplina jest pełna szacunku wobec 

dziecka i jednocześnie stanowcza, a przy tym zachęcająca je do działania; 

3. Czas – w opozycji do np. kary, pozytywna dyscyplina przynosi długofalowy 

efekt; 

4. Umiejętności społeczne/życiowe – pozytywna dyscyplina opiera się na 

wzajemnym szacunku, poszukiwaniu rozwiązań oraz trosce o innych. Uczy 

współpracy, zaangażowania, a także dotrzymywania słowa; 

 

Pozytywna dyscyplina podkreśla zdolność i kompetencję dzieci. Stoi w opozycji do 

założenia, wedle którego, by dzieci zaczęły zachowywać się lepiej, najpierw muszą 

poczuć się gorzej. Zachęca do tworzenia zasad postępowania wspólnie z dorosłymi, 

co może przynieść ciekawy skutek – dzieci mogą chętniej tych zasad przestrzegać, 

ponieważ uczestnicząc w procesie ich tworzenia dowiadują się, dlaczego ich 

przestrzeganie jest tak ważne. 

 

W pozytywnej dyscyplinie ogromną rolę odgrywa motywowanie dziecka do 

poprawy. Należy zwrócić tu uwagę na wykształcenie u dziecka tzw. motywacji 

wewnętrznej, dzięki której podejmujemy jakieś działania, aby poczuć zadowolenie i 

satysfakcję z własnych dokonań. Jeżeli dzieci zaczną coś robić po to, by mogły 

czuć się dumne ze swoich osiągnięć, nic ich przed tym nie powstrzyma. Będą tak 

postępować nie tylko z własnej woli, ale też z wielką ochotą. Gdy ponadto dorośli 

będą reagować pozytywnie na działania dziecka motywacja wewnętrzna będzie 

umacniana. W rozwijaniu i wzmacnianiu motywacji dziecka, szczególną rolę 

odgrywają: stosowanie pochwał i zachęt, opieranie się na mocnych stronach dziecka, 

zadawanie pytań, angażowanie i zachęcanie do współpracy. 

 

https://natuli.pl/produkt/pozytywna-dyscyplina/
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10 KROKÓW DO WPROWADZENIA  POZYTYWNEJ DYSCYPLINY 

1. Współpraca z przedszkolakami. Określamy listę kompetencji  i 

umiejętności dzieci.  
 

 

To pozwoli nam  uzmysłowić sobie do czego dążymy, do czego zmierzamy? W tej 

kwestii zwracamy szczególną uwagę na modelowanie - czyli Ja jestem wzorcem.                                                                   

Zaczynamy modelowanie od siebie, czyli wskazujemy tylko i wyłącznie na wzorce 

pozytywne. W kolejnej kwestii rozważamy więź i relację z dzieckiem. Prowadzimy 

rozmowy z dziećmi o tym co dziecko robiło wczoraj po południu, w sobotę, 

rozmawiamy o jego zainteresowaniach, o tym co lubi robić, jak ma na imię jego 

kolega. Dziecko potrzebuje zrozumienia, zainteresowania jego osobą.  
                                                                                                                                             
 

2. Więź i relacja z dzieckiem  
      
 

Dzieci często mówią np. widziałam ( łem ) panią w sklepie. Na taki  impuls 

podejmujemy rozmowę z dzieckiem, odpowiadamy na pytania itd. W ten sposób 

nawiązuje się relacja Dziecko – Dorosły i powinna ona przebiegać dwubiegunowo  
 

3. Empatyczne podejście do dzieci    

   

Empatia to współodczuwanie, wczuwanie się w emocje drugiej osoby. Dorosły  w 

tym wypadku powinien pełnić rolę osoby obserwatora, który niejednokrotnie musi 

pomóc dziecku w  opisie emocji, opisuje emocje wspólnie z dzieckiem np. wiem, co 

czujesz. Akceptujemy wszystkie uczucia dziecka. Rozmawiamy. Nie musimy 

również rozumieć, skąd w danej chwili u dziecka uczucie złości, smutku. Ale musimy 

zaakceptować taki stan rzeczy. Np. wysypały się klocki z pudełka –  nie ganimy 

dziecka, nie mówimy np. chłopaki nie płaczą, to nie jest powód do płaczu – to nie 

jest empatia. Mówimy wtedy: zaraz coś zaradzimy, wspólnie damy radę. 
 

4. Empatyczne komunikaty  

  

• Widzę, że jest Tobie  przykro,  jesteś smutny, że jesteś zły.                                         
 

W przypadku, gdy nie wytworzymy właściwej więzi, nie uda nam się nawiązać 

odpowiedniej relacji z dzieckiem, koedukatorki pozytywnej dyscypliny radzą, aby 

spróbować na wszystkie sygnały i komunikaty wysyłane ze strony dziecka 

zwyczajnie, prosto pomruczeć. Są przekonane ( na podstawie swoich domowych, 

rozlicznych sytuacji ze swoimi pociechami ), że wtedy opadają  emocje u dziecka i 

można próbować nawiązywać właściwe relacje z dzieckiem od początku. 

                                                                                                                                                  

    

5.  Aktywne słuchanie dziecka   

 



 Dziecko musi czuć, wiedzieć, że niezależnie z czym do nas przychodzi, jesteśmy na 

poziomie dziecka i każda sprawa jest tak samo ważna. Staramy się zachować kontakt 

wzrokowy, pochylamy się do dziecka, nawet kucamy, kładziemy rękę na ramieniu, 

dajemy odczuć dziecku, że rozumiemy o co chodzi dziecku ( choć niejednokrotnie 

tak nie jest)) np. dziecko przychodzi do nas z rysunkiem i nas obdarowuje, 

codziennie, nawet co jakiś czas. Poza tym rysunek jest mało czytelny, są kreski, 

gryzmoły, rysunek dziecka nie jest adekwatny do jego wieku, musimy i w tym 

przypadki zachować spokój, poświęcić czas, pochwalić dziecko, oglądnąć, 

pozostawić na biurku. Sytuacja może się powtórzyć za chwilę, ale takie prawo ma 

dziecko. 

 

6.  Pytania    

                                                                                                                                                                                              

Zachęcamy dzieci   do współpracy. Warto zadawać dzieciom pytania, wtedy, gdy 

polecenia nie działają np. załóż kurtkę ( nie działa prośba, polecenie). Zadajemy 

pytanie –  Czy wiesz, co jest potrzebne, aby wyjść na dwór, co trzeba zrobić ?  A co 

tutaj wisi w twojej szafce? A kogo jest ta piękna czerwona kurteczka?  

Kolejny komunikat – polecenie „Posprzątaj zabawki”  zapytaj – Jaka piękna zabawka 

leży na dywanie?  Gdzie wcześniej była ta zabawka? Kto mi pokaże? A kto 

przyniesie tę zabawkę na półeczkę? 

 

7. Ton głosu   
                                                                                                                                                                             

Nasz głos powinien być naturalny, szczery, empatyczny bez rozkazu, nakazu i grozy, 

bez krzyku. 

 

8.  Koncentracja na mocnych stronach dziecka   

 

Wiemy co w każdym dziecku jest pozytywne i to musimy wzmacniać. Musimy 

znaleźć to co w przedszkolaku jest silne, co jest jego mocną stroną. Nie 

przyczepiamy dzieciom tzw. Łatek np. jesteś uparty, jesteś agresywny i nic się nie 

poprawiłeś od ostatniego razu ( mogło to być nawet dziś sytuacja łudząco podobna . 

Grupa dzieci patrzy przez perspektywę, to koduje, zapamiętuje i wyklucza.  Każdemu 

dziecku trzeba dać szansę. Np. nie możemy mówić – niesiesz i wszystko wylewasz. 

Jesteś niezdara.  Musimy to odkręcić. 

Jesteś zdolny, ale leń – niestety to powiedzenie skutkuje nawet w wieku dorosłym, w 

dalszym życiu. Osoby które miały taką łatkę z dzieciństwa, bardzo często jako ludzie 

dorośli czują się gorsi. Wystarczy powiedzieć: jak Ty pięknie rysujesz. Pokaż mi swój 

rysunek. Dziecko pokazuje opowiada i nawiązuje się więź. 

 

9.  Indywidualizacja podejścia do dziecka   
 

Zadania dostosowane są do wieku dziecka.                                                                                                                       

Tutaj znaczące są UMOWY. Umowy wprowadzamy u dzieci powyżej 3,5 roku.                                                          

W wieku 3 lat dziecka kontrolujemy zachowania dziecka, korygujemy, pokazujemy 



działania i zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo. Mówimy dzieciom – co mają 

robić, nie mówimy, czego nie maja robić?  Nie mówimy – nie biegaj, nie krzycz. 

Mówimy – chodź wolniej po sali. Po sali chodzimy, proponuję – mów ciszej i 

posłuchaj, kiedy jest lepiej? 

NIE MÓWIMY „NIE” i tak np. dziecko pyta nas, czy może się pobawić, a już jest 

czas na obiad. Odpowiadamy wtedy – Pobawisz się po obiedzie. 

 
 

10.     Ograniczenia / słabości dorosłego 

  

Nastawienie dorosłego jest bardzo ważne. Nie skupia się On na najmniejszych, 

najmniej ważnych rzeczach, tym samym dba o to, aby nie podlegać frustracji.  Nasze  

frustracje wyczuwają dzieci. Trzeba postawić sobie bardzo ważne pytanie i samemu 

na nie odpowiedzieć – Jak możemy sami zadbać o siebie? Tutaj odpowiedzi mogą 

być bardzo przyziemne, jak i radykalne  np. muszę pospacerować i dotlenić się, może 

posłucham swojej ulubionej piosenki. Wtedy zapewne poprawi się nam nasze EGO, 

uwierzymy  w siebie i w ten sposób pokonamy swoje niedoskonałości, słabości.  

 

JAK PRZERWAĆ „WALKĘ O WŁADZĘ”? PRZYDATNE MOŻE BYĆ: 

• zaangażowanie dziecka we wspólne szukanie rozwiązania; 

• dawanie ograniczonego wyboru; 

• uprzejme i stanowcze działanie –  rodzic (bez upominania i dawania kazań) 

informuje dziecko, co zamierza zrobić (a nie do czego będzie je zmuszał), np.: 

„Potrzebuję wiedzieć, że mnie słuchasz, ponieważ nasza rozmowa jest dla mnie 

ważna. Zacznę mówić, jak przestaniesz krzyczeć i usiądziesz na krześle.”; 

• przyznanie, że dorosły nie może dziecka do niczego zmusić i wyartykułowanie 

prośby o wspólne poszukanie rozwiązania dobrego dla obojga, np.: „Masz 

rację, że nie mogę cię do niczego zmusić. Zależy mi na wspólnym rozwiązaniu, 

które będzie odpowiednie dla nas obu.  Jak możemy to zrobić?”; 

ZADANIE DLA RODZICÓW! 

ZAMIAST UPOMINANIA DZIECKA LUB CIĄGŁEGO ZACHĘCANIA DO 

PODJĘCIA DZIAŁANIA, DOROSŁY MOŻE: 

• poprosić dziecko o zrobienie czegoś konstruktywnego, np. ułóż wieżę z 

klocków!, pokolorujmy razem obrazek;   

• ustalić wspólny niewerbalny sygnał, który ma przypomnieć dziecku o 

niepożądanym zachowaniu; może to być np. machnięcie ręką; 

• wspierać i podkreślać, że wierzy w dziecko, mówiąc np.: “Kocham cię i 

ufam, że sobie z tym poradzisz”; 

• zrobić coś nieoczekiwanego, np. rozśmieszyć dziecko albo je przytulić 



Przydzielając dziecku stałe obowiązki (np. na obrazkowej tablicy zadań dla Dziecka) 

przestrzegamy, aby były wykonane. Niepowodzenia omawiamy, sukcesy nagradzamy 

pochwałą. 

 

 

 

 

 

 


