
Kłótnie
rodzeństwa



Płacz, wrzaski, tupanie nogami,
popychanie a wręcz bójka - czyli
rodzeństwo się kłóci. Obie strony
widzą w sobie ofiarę złośliwości

brata lub siostry, nie ma
winnego. Jedno drugiemu nie
odpuści, każde chce pokazać

swoją siłę. Całość opatrzona jest
wzajemnymi oskarżeniami 

i domaganiem się ukarania tego
drugiego.



Kłótnie między rodzeństwem są nieuniknione
 i zdążają się niemal codziennie. To jedne 

z najtrudniejszych chwil dla rodzica – potrafią
skutecznie wyprowadzić z równowagi. 

Po pierwsze pojawia się poczucie winy, że gdzieś
popełniliśmy błąd wychowawczy, który

spowodował, ze nasze pociechy wpadają w gniew.
Po drugie kłócące się rodzeństwo napawa nas

strachem, że być może nie nauczyliśmy ich
porozumiewania się bez kłótni.



Tymczasem kłótnia miedzy
rodzeństwem to normalna rzecz 

i wspaniała okazja do tego by dzieci
poćwiczyły umiejętności ważne 
i potrzebne w życiu społecznym.



 Dlaczego dzieci
się kłócą?

 



A) Tam gdzie jest bliska relacja, tam są tarcia
 

Dzieci są szczere i bezpośrednie w wyrażaniu swoich potrzeb,
dlatego dochodzi tam do spięć. Kłótni nie ma tam, gdzie relacja

charakteryzuje się obojętnością. W środowiskach trudnych dzieci
nie kłócą się, ponieważ muszą się zjednoczyć by przetrwać.

 

Dzieci się kłócą ponieważ:



B) Tam gdzie jest wspólna przestrzeń, tam często
dochodzi do spięć

 
Z jednej strony dzieci potrzebują bycia blisko z innymi, z drugiej
zaś chcą mieć własna przestrzeń, którą organizują sobie według
własnych upodobań. Do kłótni dochodzi wtedy, gdy brakuje tej

równowagi. 

 
 



C) Dzieci mają niedojrzały mózg
 

Małe dzieci nie mają jeszcze rozwiniętej kory przedczołowej
odpowiedzialnej za racjonalne myślenie, regulacje emocji 

i hamowanie swoich reakcji, dlatego kopią, gryzą, 
popychają czy biją.

 

D) Miedzy rodzeństwem pojawia się konflikt 
potrzeb i  interesów

 
Ponieważ rodzeństwo ma tych samych rodziców i często jest w

podobnym wieku.
 



E) Nie mają umiejętności potrzebnych do
rozwiązywania konfliktów

 
Tu chodzi przede wszystkim o umiejętność zarządzania swoimi

emocjami. 
 

F) Dzieci nie mają jeszcze umiejętności patrzenia 
z perspektywy drugiej osoby

 

Do około 4 roku życia dzieci nie są w stanie wyobrazić sobie punktu
widzenia drugiej osoby. Są przekonane, że ich myśli i uczucia są
jednocześnie myślami innych. Na pytanie „Jakbyś się czuł, gdyby
tobie ktoś tak zrobił?” są w stanie odpowiedzieć starsze dzieci,

którym rodzic okaże empatie a dziecko będzie spokojne.
 



Jak dzieci uczą się
rozwiązywania konfliktów?

 
Dzieci uczą się tej cennej umiejętności głownie poprzez
obserwację i modelowanie a także poprzez działanie. 
Dlatego ważne jest by dawać dzieciom dobry przykład

 i odgrywać scenki ukazujące odpowiednie zachowania oraz
dawać dzieciom szanse na samodzielne rozwiązywanie

konfliktów.

 



Co chcemy osiągnąć?

Sytuacja konfliktowa miedzy rodzeństwem jest trudna
dla rodzica, który jako częsty świadek takich zdarzeń
jest tym po prostu poirytowany. Trudno się nie
zdenerwować, kiedy rodzeństwo kolejny raz popycha
się czy wyrywa sobie zabawkę. Zdenerwowany rodzic
chce po prostu święty spokój tu i teraz. Jednak metoda
„tu i teraz” działa krótkofalowo a dzieci nie uczą się
wówczas ważnych życiowych umiejętności, co powinno
być głównym celem. Umiejętność rozwiązywania
konfliktów nie pojawi się z dnia na dzień, nauka tej
kompetencji to proces długofalowy a jego efekty widać
dopiero po jakimś czasie. 



Najczęstsze błędy jakie
popełniają rodzice i co 

w zamian za nie?



1.     Wtrącanie się i ingerowanie
 

Najpierw poobserwuj, jeśli rodzeństwo się kłóci i
nie dochodzi do rękoczynów, nie ingeruj, pozwól im
samym rozwiązać ten konflikt. Interweniuj wtedy,

gdy: za chwile będzie bójka, dzieci są małe, jest
duża nierównowaga sił lub gdy dzieci są zmęczone

czy głodne, co znaczy ze są w złej kondycji
psychofizycznej i to nie będzie sprzyjać sytuacji. 

 



2.  Mówienie dzieciom co mają zrobić
 

Chodzi o sformułowania typu „Oddaj mu tą zabawkę”,
„Podziel się z nim”, „Ustąp jej”. Takie podpowiadanie nie

uczy dzieci samodzielnego rozwiązywania konfliktów. Zamiast
wydawać polecenia i opowiadać się po jednej ze stron możemy
zadawać pomocne pytania np: „Mamy jeden samochód a wy
oboje chcecie się nim bawić. Jak rozwiążemy ten problem?”
lub „Kasia chce być pielęgniarką i ty też, co możemy z tym
zrobić?”. Możemy tez nazywać to co widzimy bez oceniania

np.: „Marcin tez chce bawić się tą zabawką”, „Widzę, że
Robert nie lubi gdy się go tak zaczepia” czy „Ale tu dużo

emocji! Trzeba być świadomym, że dzieci nie od razu
polubownie rozwiążą spór, ale spokój rodzica, dobry przykład,

modelowanie i dojrzewający mózg dziecka zaowocują 
w przyszłości. Nie ma innej drogi do nabycia tej kompetencji.

 
 



3. Rozmowa podczas wzburzenia,
zdenerwowania

 
W stresie nie myślimy racjonalnie a skupiamy

się na zagrożeniu, najpierw więc musimy zadbać
o bezpieczeństwo obu stron oraz o spokój. Tu
pomocne mogą być hasła: „Stop, nie zgadzam
się na takie słowa”, „Stop, nie zgadzam się na
przepychanki” lub „Porozmawiamy o tym gdy

wszyscy będziemy spokojni” czy „Dzisiaj ja
podejmę decyzje, bo się spieszę.”

 
 



4. Karanie 
 

Szukanie winnych i karanie nie rozwiązuje
konfliktu. Trzeba skupić się na szukaniu

rozwiązań. Karanie sprawia, ze dziecko skupia
się na tym, że jest poszkodowane, pogłębia się

negatywne nastawienie do rodzeństwa. 
 
 



 
Jak uczyć dzieci
rozwiązywania
konfliktów?

 



Pomocna może okazać się strategia 3 paluszków.
 

 Jest to procedura postępowania 
dla dzieci w momencie, kiedy 

znajdą się w konfliktowej sytuacji:
 

1. Paluszek: wytłumacz
2. Paluszek: poproś

3. Paluszek: idź po pomoc



Uczymy dzieci by w sytuacji konfliktowej
najpierw spróbowały tej procedury.

 
 A więc by 1- wytłumaczyły o co chodzi, przedstawiły sytuację,
następnie by 2- sformułowały prośbę, a gdy to nie skutkuje

by 3- poprosiły o pomoc, np.:
 

1- To jest moje autko, ja chce teraz się nim bawić. 
2- Oddaj mi go, proszę! (Gdy autka nie oddano). 

3- Idę poprosić tatę o pomoc.
 



 
Dlaczego to dobra metoda?!

 
 Ponieważ dziecko nazywa emocje a to czasami

wystarcza by zakończyć konflikt, formułuje
prośbę i określa swoje granice a rodzic może
skorzystać z okazji by modelować zachowanie

zanim nastąpi wybuch agresji. 
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