
 Czy wiesz, co robi Twoje dziecko? 

 Większość rodziców odpowie na to pytanie twierdząco, często z oburzeniem.  

Ale czy na pewno wiesz, co robi Twoje dziecko? 

 

 GDY „Bawi się na podwórku”: 

- Czy znam kolegów z którymi przebywa moje dziecko? 

- Czy wiem co najchętniej wspólnie robią?  

- Gdzie chodzą, gdzie przebywają? 

- Czy wiem, o której moje dziecko wróci do domu? 

 
 

 
 

 GDY „Gra na komputerze": 

- Czy znam gry mojego dziecka? 

- Czy wiem na jakie strony internetowe wchodzi moje dziecko? 

- Czy wiem z kim się kontaktuje? 

- Czy zdaję sobie sprawę, ile czasu moje dziecko spędza przed komputerem? 



 
 

 GDY „Ogląda telewizor”: 

 

- Czy wiem jakie programy ogląda moje dziecko? 

- Czy moje dziecko ogląda programy przeznaczone dla niego? 

- Czy zdaję sobie sprawę z tego, ile czasu moje dziecko spędza przed telewizorem? 

 

 
 

 GDY „Bawi się w swoim pokoju”: 

 

- Czy znam ulubione zabawy mojego dziecka? 

- Czy naprawdę wiem, co robi moje dziecko w swoim pokoju? 

- Czy bawię się z moim dzieckiem? 



 

Źródło: Dziecko uzależnione od telefonu? Sprawdź, czy się martwić! (panorama-morska.pl) 

 

 Zasygnalizowane sytuacje, pomogą odpowiedzieć sobie na pytanie, jak dobrze znasz swoje 

dziecko? Poznanie dziecka opiera się przede wszystkim na przebywaniu z nim i rozmowie. 

Rodzice powinni zdawać sobie sprawę z zagrożeń czyhających na dzieci. Nie dowiemy się nic 

o naszej latorośli, jeśli nie będziemy z nią rozmawiać. Młoda osoba potrzebuje jasnych zasad, 

reguł ustalonych przez rodziców, a rodzice są zobowiązani do konsekwencji w swoim 

postępowaniu wobec dziecka. 

Niepowodzenia szkolne, agresja, brak porozumienia z rodzicami często ma przyczynę w tym, 

że rodzice nie wiedzieli, co robi ich dziecko, nie znali jego kolegów, nie wiedzieli, co robi przy 

komputerze, co ogląda w internecie? A to wszystko składa się na wzorce zachowania, które 

przejmuje i prezentuje młoda osoba. 

Agresywne, pełne przemocy gry i filmy oglądane przez dzieci, których psychika nie dojrzała 

do tego typu rzeczy, są często przyczyną agresywnych zachowań młodych ludzi wobec innych 

i siebie. Dziecko często nie odróżnia świata wirtualnego od rzeczywistości. 

Dlatego, Drogi Rodzicu, jeśli na pytania postawione na początku, z czystym sumieniem 

odpowiedziałeś sobie tak, to jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu wychowawczego. 

Jeśli któreś pytanie wzbudziło wątpliwości lub niepokój, to najwyższy czas zacząć rozmawiać 

z dzieckiem, poznawać je. Nigdy nie jest za późno.  

Z pełną premedytacją powtórzę zatem pytanie: Czy na pewno wiesz, co robi Twoje dziecko? 

https://www.panorama-morska.pl/blog/wakacje-nad-morzem-z-dzieckiem/dziecko-uzaleznione-od-telefonu

