
Komunikacja w rodzinie 

 

Już przebrzmiały weselne dzwony. Dziecko nie tylko pojawiło się  
w naszym życiu, ale nawet zdążyło pójść do szkoły. Życie zaczęło toczyć 
się w coraz szybszym tempie - praca zawodowa, obowiązki domowe, 
sprawy do załatwienia, problemy, pośpiech, włączony telewizor, 
komputer, brak czasu na odpoczynek, rozmowę.... Wytyczone kiedyś 
cele życiowe odłożyliśmy do szuflady z napisem „Może Kiedyś”.  
Stłumione pragnienia  napędzają rozgoryczenie. Codzienne domowe 
nieporozumienia urastają do rangi dużych problemów – idealne 
środowisko dla rozwoju wirusa zwanego „konfliktem w rodzinie”. 

Zaburzona komunikacja w rodzinie to przyczyna poczucia bezradności, 
niesprawiedliwości i niezrozumienia.  W zbyt wielu przypadkach – 
niestety - jest to także przyczyna rozwodów. A przecież nasze poczucie 
własnej wartości wyrasta z relacjach rodzinnych.  

Tymczasem rodzina jako źródło siły człowieka staje się kolosem na 
szklanych nóżkach. Polityka „wcalenieprorodzinna” oraz gadżety 
cywilizacyjne odgradzają członków rodziny od siebie szczelniej niż grube 
mury średniowiecznego zamczyska.  

A przecież pełne porozumienie w rodzinie wymaga czasu, 
zaangażowania, świadomej pracy nad sobą, a niejednokrotnie wielu 
wyrzeczeń ze strony wszystkich jej członków. Warto podjąć trud 
rozmawiania ze współmałżonkiem i z dziećmi. Zaowocuje to 
pogłębieniem więzi i pomoże zbudować trwały pomost dla wzajemnej 
komunikacji.  

Z badań socjologicznych wyłania się obraz polskiej rodziny, w której 
bardzo mało jest wymiany. Jest w tej rodzinie ciepło i wspólnie spędzany 
czas. Ale brak tam interakcji. I to zarówno pomiędzy samymi rodzicami, 
jak i między rodzicami a dziećmi. : 



 

87% rodziców ogląda razem z dziećmi telewizję,  

81% rodziców chodzi  z dziećmi na zakupy,  

81% rodziców chodzi z dziećmi na spacery, 

47% rodziców nigdy nie grało z dzieckiem w gry,  

59% matek deklaruje, że rozmawia z dzieckiem o minionym dniu według 
schematu: "Jak tam w szkole?", "Dobrze", "No to dobrze".  

26% dorosłych Polaków nie umie rozmawiać o swoich uczuciach  
i emocjach.  

59% ankietowanych uważa, że rozmowa jest jednym z kluczowych 
czynników, które budują dobre relacje z dzieckiem. Jako drugi ważny 
czynnik wskazywano okazywanie dziecku czułości i ciepła -  41%.  

 Zdrowa komunikacja w rodzinie opiera się na dwóch filarach - 
komunikacji słownej i komunikacji wyrażanej mową ciała. Komunikacja 
werbalna (słowna) to mówienie i słuchanie.  

 

Błędy popełniane przez nas podczas mówienia: 

- krytykowanie, 

- obrażanie, 

- orzekanie, 

- chwalenie połączone z oceną, 

- rozkazywanie, 

- grożenie/szantażowanie, 

- moralizowanie, 

- przesadne argumentowanie, 

- doradzanie, 

- pocieszanie, 

- zmienianie tematu, 

- brak kontaktu wzrokowego z rozmówcą, 

 

Błędy popełniane przez nas podczas słuchania: 

- przerywanie rozmówcy, 

- osądzanie go, 

- doszukiwanie się ukrytych podtekstów,  

- okazywanie zniecierpliwienia, 



- brak kontaktu wzrokowego, 

- zamknięta postawa ciała (np. splecione ręce przed sobą) 

- bądź miły, 

- używaj języka zrozumiałego dla rozmówcy. 

 

Jak rozmawiać z dzieckiem, aby unikać konfliktów? 

- zwróć uwagę na język ciała dziecka i dostosuj do niego swoje 
zachowanie, 

- podążaj tropem myśli dziecka i staraj się zrozumieć jego punkt 
widzenia, 

- pozwól mu dokończyć myśl, słuchaj uważnie bez przerywania, 

- nie pozuj na osobę bez wad – napomknij o swoich wadach  
i potknięciach, 

- nie staraj się być dowcipny kosztem dziecka, ani - tym bardziej - 
nie sil się na złośliwość, 

- nie domyślaj się jego motywów, 

- nigdy nie poniżaj i nie upokarzaj, 

- nie zmuszaj do przyznawania Ci racji, 

- nie zrzędź, nie gderaj, nie marudź, nie nudź, 

- mów wprost, nie kręć, nie „owijaj w bawełnę”, 

- mów w 1. osobie, w języku JA 

- używaj raczej opisowych, niż oceniających sformułowań, 

- unikaj niedoceniania, podkreślaj kompetencje dziecka, 

- szczerze chwal wszystko, co się da pochwalić, 

- mów o konkretnych zachowaniach dziecka, które Ci przeszka- 
dzają, a nie o nim w ogóle, 

- unikaj przesady; pamiętaj, że dobra komunikacja to proces 
dwustronny (współdziałanie). Nie utrudniaj dziecku kontaktu ze 
sobą, ale mu w tym pomóż, 

- jeżeli rozmowa ma odnieść pozytywny skutek, pozytywne emocje 
dziecka muszą przeważać nad negatywnymi, 

- rozmowa powinna zakończyć się jakimś miłym akcentem. 

POWODZENIA! 

 


