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Drogi Rodzicu! 

Masz kłopot ze swoim  dzieckiem?. 

Zwłaszcza  rano - spieszysz się do pracy,  a ono  długo siedzi  w 

toalecie i każdą czynność wykonuje powoli? Narasta Cię frustracja? 

Myślisz, że robi to specjalnie, aby zrobić Ci na złość? 

Nic mylnego - Twoje dziecko funkcjonuje po prostu zupełnie 

inaczej niż Ty byś tego od niego oczekiwał. 

Wiesz o tym, ale co zrobić, żeby było inaczej? 

Przeczytaj ten artykuł, a pomogę Ci szybko i bezstresowo wyjść 

rano z domu. Bez kłótni ze swoim dorastającym nastolatkiem w 

wieku „dojrzewania”. Jaki ten wiek jest trudny każdy z nas 

doskonale wie z własnego doświadczenia. 

Poprzez kroki poprowadzę Cię jak przetrwać i przy okazji nie 

zwariować !! 
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                                                             Krok 1 

Wprowadź  „Kołowy plan dnia” 

Czy wiesz, że 

Wiele dzieci czuje się bezpiecznie, gdy stworzymy im stały 

bezpieczny i powtarzający się plan dnia. 

Pamiętaj ! musisz go opracować razem z dzieckiem. 

Zapytasz pewnie „dlaczego? przecież ja sam/sama  mogę 

zaplanować dziecku jego plan  dnia”. 

Ja wiem, że  Ty naturalnie wiesz  najlepiej. 

Bo kto nie  wie lepiej jak perfekcyjna mama lub doskonały tata. 

Ale odpuść sobie  bo, gdy planujesz coś ze swoim dzieckiem tym 

samym uczysz go, że ma wpływ na to co wokół niego się dzieje!! 

Jest decyzyjny, a to podnosi jego poziom wartości. 

A przecież marzy Ci się, aby  wyrósł na wartościowego mądrego 

człowieka. 
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Krok 2 

Jeżeli uważasz, że ten plan zaplanuje Twojemu dziecku każdą 

minutę i nie będzie miał czasu na głupoty i wygłupy od razu 

przestań czytać ten artykuł! 

Nie chodzi o „BAMBARDOWANIE” Twojego dziecka obowiązkami, 

ale o  wyznaczenie mu kroków działania na ten i kolejny dzień. 
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                                           Krok 3 

Strategia planowania dnia 

Uczy dzieci, nastolatków wykonywania jednej rzeczy na raz, 

polegającej na tym, że nie zaczynamy jakiegoś działania, zanim nie 

skończymy poprzedniego. 

No dobrze Drodzy Rodzice ! 

Koniec  teorii teraz same fakty oparte na doświadczeniu. 

Przykład: 

Twoje ukochane dziecko wstaje jak co dzień do szkoły.   

Znaczy oczywiście Tobie się wydaje, że wstaje, 

 bo przecież go obudziłaś.  

Biegniesz do kuchni robić śniadanie z tysiącem myśli w głowie co 

czeka Cię w danym dniu.  

Pilnujesz myśli, czy na pewno niczego nie zapomnisz  dziś 

„ogarnąć”  

Jeśli uśmiechasz się pod nosem czytając to znaczy, że się ze mną 

zgadzasz. Tak ja z Tobą również -   nasza szara rzeczywistość 

mam tak samo. 

Nagle przypominasz sobie, czy w ogóle Twoja latorośl wstała, 

biegniesz do pokoju i krzyczysz „WSTAWAJ”!!!!  

Następnie po wstaniu kierujesz go w stronę łazienki a w zasadzie 

wpychasz. 

Po 10 minutach zaglądasz -  wyszedł  z łazienki, ale za to  

napotykasz w łazience totalny bałagan i zapalone światło!!! 
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 A on dalej jest w swoim łóżku, ponieważ wrócił tam z powrotem. 

Zaczyna się awantura!!! I plątanina myśli … 
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O rany! 

Poprawiasz  wszystko myśląc, że Twoje dziecko nic nie potrafi 

zrobić samo bez zwrócenia mu uwagi.  

I jeszcze na dodatek wszystko wykonuje w zwolnionym tempie.  

Na samą myśl wywołuje to w Tobie złość i zdenerwowanie.  

Na dodatek wiesz, że   ponownie  spóźni się do szkoły a Ty  znowu 

będziesz musiała się „wkradać” do pracy, więc awanturom nie ma 

końca. 

Frustracja i złość narasta. 
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    Dobrze - spokojnie czytaj dalej, a dowiesz się jak tego uniknąć. 

 

Wasz plan, tak Wasz - pamiętasz ten, który macie stworzyć razem 

powieście w widocznym miejscu  i przestrzegajcie go. 

 

1. Spakowane UWAGA!! wieczorem rzeczy do szkoły  

                    (plecak, strój na wf, tańce itp.) 

 

2. Wszystko czeka w przedpokoju. 

 

3. Ubranie na następny dzień przygotowuje wieczorem przed 

snem w odpowiedniej kolejności nie zapomina o skarpetkach i 

bieliźnie. 

 

 

4. Wstaje o 6.00 – wynegocjuj z dzieckiem taką porę, która 

Tobie oczywiście pasuje. 

 

5. Do toalety wchodzi o 6.20 - popatrz  Twoje dziecko wie, że ma 

20 minut na leniuchowanie, nie na spanie.  

Włącz mu tv, muzykę żeby się rozbudził.  

Wiesz o tym, że nie może to być muzyka relaksująca najlepiej taka 

odpowiednia ))) do rozbudzenia. 

 

6. Z toalety wychodzi o 6.45 zachowując wszystkie  zasady 

panujące w łazience. 
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- Myje twarz ręce i zęby 

- Ręcznik odwiesza na wieszak (nie mylić na grzejniku , podłodze, 

toalecie czy w innych dziwnych miejscach ,które przyjdą mu na 

myśl.) 

 

- Na koniec gasi światło- chociaż się stara. 

 

-  O godzinie 7.00 w piżamie – tak, tak w piżamie jeszcze, 

kontrolujesz sytuacje  je śniadanie i chowa drugie śniadanie, jeżeli 

takowe posiada do plecaka. 

 

Ma 20 minut na zjedzenie, dużo czasu? pewnie nie spożywa posiłku  

w pośpiechu, nie używa przy śniadaniu telefonów, tabletów itp. 

sprzętów. 

 

Nawiązuje więź z rodzicem, przynajmniej się stara. 

-  O godzinie 7.20 ubiera się,  ma 10 minut.  

 Rodzicu bądź z boku i kontroluj sytuacje przy ubieraniu. 

 

- 7.30-7.40 ma nagrodę za dobrze wykonane czynności - może 

spojrzeć w komórkę przeczytać komiks, cokolwiek sobie wybiorę. 

Tak to jest nagroda ona  musi być!!! 

 Popatrz, przecież Twoje dziecko zrobiło tyle czynności od wstania 

… 

- 7.40 zakłada buty, kurtkę itp. i jedziemy. 
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Ufff! udało się, jedziemy o normalnej porze. 

Zapewniam Cię, że na początku będzie trudno i nerwowo. 

 Niektóre dzieci potrzebują dużej liczby powtórzeń zanim opanują 

dane umiejętności, ale zapewniam Cię  - uda się bo masz mądre 

dziecko, a sam/sama jesteś mądrym Rodzicem.  

Wiem to, bo czytasz ten artykuł ,czekasz zapewne na kolejne. 

Ściskam Was 

Agnieszka Bielicka 

 


