


 Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko 
odnosiło sukcesy w szkole, a w przyszłości 
było szczęśliwe i dobrze radziło sobie w 
życiu. Zapewniamy więc dzieciom najlepsze z 
możliwych warunki, żeby tak właśnie się 
stało.  

 Portal „ Independent” porównał wyniki badań 
psychologicznych, których celem było 
udzielenie odpowiedzi na pytanie: Co robili 
rodzice, którzy wychowali ludzi sukcesu ?  



 Włączaj je do codziennych obowiązków domowych 

 

Dziecko, które od najmłodszych lat jest włączane do 
obowiązków domowych wyrabia w sobie: 

 

 systematyczność 

 pracowitość 

 wytrwałość 

 konsekwencje działania  

 

Dziecko wyręczane nie może nauczyć się zasady, która mówi o 
tym, że działanie przynosi efekty.  

 



 Miej wysokie lecz realne oczekiwania 

 
Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego dowiedli, że wysokie 
acz realne oczekiwania rodziców wobec dzieci mają związek z 
tym ile wysiłku dzieci wkładają w naukę.  

 

Warunkiem jest aby poprzeczka postawiona dziecku, była tuż 
nad poziomem jego wzroku. Czyli aby osiągnięcie celu przez 
dziecko nie było dla niego zbyt dużym wysiłkiem.  



 Ucz je funkcjonować w grupie  

 

Dzieci, które dobrze funkcjonują w grupie potrafią: 

 zgodnie się bawić z rówieśnikami 

 są asertywne 

 oraz empatyczne 

 potrafią jasno komunikować swoje potrzeby 

 

Umiejętności te, nazywane w psychologii „kompetencjami 
miękkimi” pozwalają człowiekowi w dorosłym życiu nie tylko 
współpracować z innymi, współdziałać oraz współtworzyć ale 
też wyrażać siebie i swoje pomysły.  



 Dbaj o dobre relacje  

 

Naukowcy z Uniwersytetu i Illinois udowodnili, że dzieci które 
wychowywane są w harmonii i dobrej atmosferze, znacznie 
lepiej się rozwijają pod kątem emocjonalnym i intelektualnym. 

Ma to ścisły związek z poczuciem wartości, wiary we własne siły 
oraz umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania sporów. 

 

 Ucz matematyki podczas zabaw i spacerów 

  

Wczesne nauczanie prostych pojęć matematycznych, wyrabia 
kreatywne, analityczne myślenie, poprawia koncentrację, 
rozwija wyobraźnię matematyczną.  

  



 Staraj się być mniej zestresowany 

 

Stres rodziców bardzo silnie wpływa na osobowość dziecka. 
Nasze pociechy nie tylko odbierają emocje dorosłych, ale i uczą 
się pokonywać przeszkody obserwując jak my to robimy. 

 

Jeżeli sami nauczymy się nie reagować stresem w sytuacjach 
trudnych, nasze dziecko obserwując również posiądzie tę 
niełatwą umiejętność. 



 Nie bój się porażki, doceń wysiłek 

 

To prawdopodobnie jeden z najważniejszych punktów. Ci 
rodzice, którzy podkreślają rolę włożonego wysiłku, nawet 
kosztem pomyłki czy porażki, budują w dziecku poczucie 
własnej wartości i uczą wytrwałej i cierpliwej pracy.  

Dziecko wzrastające w takiej atmosferze odczuwa radość z 
samego działania, a nie tylko wyłącznie z wygranej. 

 

 



Wspólnie budując sukces dziecka  -  

 

pamiętajmy, że nie na wszystko mamy wpływ, dużo zależy 
jednak od nas i naszego zaangażowania w jego prawidłowy 
rozwój intelektualny i emocjonalny. Świadome i mądre wsparcie 
w rozwoju, to najlepsze co nasze dziecko może od nas 
otrzymać na drodze do SUKCESU !  

 


