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Tych z Was, którzy mieli okazjÚ zapoznaÊ siÚ z pierwszÈ czÚĂciÈ
(Nie)grzecznych? witamy ponownie i serdecznie zapraszamy do lektury o kolejnych rodzicielskich „potyczkach” z naszymi coraz starszymi i — co tu
ukrywaÊ — coraz bardziej wymagajÈcymi pociechami.
Tych, którzy siÚgajÈ po (Nie)grzecznych? po raz pierwszy, witamy w krainie
dzieciÚcych przeĝyÊ i emocji. To one wytyczajÈ tu drogÚ, to one sÈ najwaĝniejsze. Na kartach niniejszego poradnika staramy siÚ pokazaÊ róĝne codzienne
sytuacje, widziane z perspektywy dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz ich
rodziców. Czy te punkty widzenia zazÚbiajÈ siÚ? SkÈdĝe znowu. Czy jest to
frustrujÈce? Jak najbardziej. Czy jest to smutne? Czasami. Czy jest to ĝenujÈce? Zdarza siÚ. Czy jest to Ămieszne? Bywa. Czy rodzi poczucie bezradnoĂci?
Bardzo czÚsto.
Bohaterowie pierwszej czÚĂci naszej ksiÈĝki wyroĂli. Coraz wiÚcej rozumiejÈ, coraz lepiej radzÈ sobie z zalewajÈcymi je emocjami, coraz sprawniej kojarzÈ fakty i analizujÈ rzeczywistoĂÊ. ¿egnamy siÚ z problemami typu: córka
wstydzi siÚ powiedzieÊ „dzieñ dobry” sÈsiadce i robi histeriÚ przy kaĝdych
zakupach, a synek zmyĂla nieprawdopodobne historie i opowiada je pani
przedszkolance albo wyrywa zabawki kolegom w piaskownicy. Witamy siÚ
za to z sytuacjami ciÚĝszego kalibru, jak: podkradanie drobnych z portfela
WSTĘP
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rodzica, szantaĝowanie mïodszego rodzeñstwa, oglÈdanie erotyki, siedzenie
non stop przed tabletem.
Dzieci wchodzÈ w wiek, w którym coraz bardziej istotna staje siÚ grupa rówieĂnicza, a relacje sÈ coraz bardziej zïoĝone. Powoli spadamy z piedestaïu,
przestajemy byÊ superbohaterami, majÈcymi zawsze racjÚ i ostatnie sïowo.
Nasze pociechy zaczynajÈ wychodziÊ poza Ărodowisko rodzinne, bacznie
przyglÈdajÈ siÚ relacjom i zasadom wychowawczym obowiÈzujÈcym w innych
domach, poszukujÈ autonomii.
To, co pozostaje niezmienne: nasze dwa Ăwiaty — ten dorosïy i ten dzieciÚcy — dzieli przepaĂÊ. Krytykanctwem, wyĂmiewaniem czy zawstydzaniem
moĝemy tÚ przepaĂÊ jedynie pogïÚbiÊ. Moĝemy teĝ przybliĝyÊ oba Ăwiaty,
bÚdÈc blisko, gotowi do wysïuchania, zrozumienia, wczucia siÚ w sytuacjÚ
dziecka.
Moĝemy je okreĂliÊ jako zbuntowane albo asertywne i majÈce swoje zdanie,
moĝemy myĂleÊ o nim jako o leniuchu albo poszukujÈcym wïasnego JA,
moĝemy oceniÊ je jako tchórzliwe albo solidaryzujÈce siÚ z grupÈ rówieĂniczÈ.
To wszystko zaleĝy od obranej przez nas perspektywy. Od tego, czy potrafimy
zmniejszyÊ dystans i czy chcemy uszanowaÊ dziecko i jego odrÚbny Ăwiat.
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Pluje i leniuchuje?
Tylko tyle czy aŢ tyle?
„Nudna ta twoja praca, mamo. Tylko cyferki i papiery. Ja to bym chciaïa
byÊ jak mama ucji. Gra w teatrze, ma piÚkne stroje i wszyscy jej
zazdroszczÈ”.
„Mi nie wolno jest graÊ na tablecie, ale jak tato siedzi caïy dzieñ przed
komputerem, to jest ok, tak?”
„No dobra, kopnÈïem Jacka w brzuch, ale to on zaczÈï. Powiedziaï,
ĝe jestem debilem, to dostaï za swoje”.
„Nie rób mi obciachu i nie caïuj mnie na poĝegnanie w szkole”.
„Ta bluzka jest beznadziejna! Nie wiesz, ĝe ja juĝ nie lubiÚ fioletowego?
Od dzisiaj kupuj mi tylko czarne, a te fiolety i róĝe, co mam w szafie,
moĝesz oddaÊ jakiemuĂ maluchowi”.
„Nie pójdÚ juĝ wiÚcej na szachy. WolÚ pograÊ z chïopakami w piïkÚ”.
Znacie to? To jesteĂmy w domu. JeĂli nie, wkrótce nadrobicie zalegïoĂci w temacie „moje dziecko wkroczyïo w wiek wczesnoszkolny”. Wasze z pewnoĂciÈ
„takie” nie bÚdzie? Autorki tej ksiÈĝki teĝ od czasu do czasu snujÈ tego typu
mrzonki, ale przy choÊby pobieĝnym kontakcie z rodzicami pociech w wieku
7Ř12 lat caïa ta misterna konstrukcja rojeñ wali siÚ niczym domek z kart.
ONO ROŚNIE, A MY MAMY CIĄGLE POD GÓRKĘ
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Cóĝ, najwyĝszy czas pogodziÊ siÚ z faktem, ĝe nasz pierwszo-, drugo- czy
trzecioklasista nie jest juĝ sïodkim bobasem, który co najwyĝej wymigiwaï
siÚ od zmiany pieluchy. Nie jest to juĝ buntowniczy dwulatek trzaskajÈcy
ïyĝkÈ o talerz i plujÈcy szpinakiem. To nie trzylatek, który wpada w histeriÚ,
bo nie moĝe zabraÊ do domu resorówki kolegi, ani czterolatek, którego ulubionym zajÚciem jest rozwalanie siostrze domku z klocków. To nie piÚciolatek, który ciÈgle majta nogami pod stoïem i nie chce uĝywaÊ noĝa. To nawet nie szeĂciolatek, który od czasu do czasu wywiesza na drzwiach swojego
pokoju kartkÚ z napisem „Niefhodzici”.
To byïy sielankowe czasy. Teraz skala nieposïuszeñstwa i sporów jest zdecydowanie bardziej dokuczliwa. DzieciÚce argumenty sÈ coraz bardziej celne
i Ăwiadomie trafiajÈ w nasz czuïy punkt. Nie wspominajÈc juĝ o niewesoïych
konsekwencjach co poniektórych swawoli.
Jakie sÈ najczÚstsze zmory rodziców, których „anioïki” siedzÈ juĝ w szkolnych
ïawach? Po rozmowie z kilkunastoma rodzicami moĝna pokusiÊ siÚ o subiektywny ranking. Przy czym wypowiadajÈcy siÚ ulegajÈ czÚsto pokusie licytowania siÚ na przewinienia.
W praktyce wyglÈda to mniej wiÚcej tak.
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Lenistwo
„Moja córka (lat 8) jest zdolna, ale leniwa. Nauka przychodzi jej z ïatwoĂciÈ,
wiÚc szybko przygotowuje to, co zadane. Odrobi lekcje byle prÚdzej i nauczy siÚ wierszyka na szkolne przedstawienie, ale nie ma ochoty na nic poza
tak zwany standard. Mimo namów ze strony wychowawczyni, nie chce wziÈÊ
udziaïu w konkursach, nie chce sïyszeÊ o zajÚciach dodatkowych, na matematyce nie próbuje nigdy rozwiÈzaÊ zadañ ponadprogramowych. Zastanawiam
siÚ, jak jej wyjaĂniÊ, ĝe takie zdolnoĂci warto wykorzystaÊ i ĝe przy nieco
wiÚkszym wysiïku mogïaby osiÈgaÊ Ăwietne wyniki”.
W reakcji na te sïowa pada kontra innej zafrasowanej matki:
„I Ty naprawdÚ uwaĝasz to za problem? Daj córce spokój, na siïÚ i tak z niej
naukowca nie uczynisz. Moĝesz jÈ tylko zniechÚciÊ do nauki. Bardzo bym
chciaïa byÊ na twoim miejscu. Mój syn, który jest teraz w trzeciej klasie,
wcale nie kwapi siÚ do nauki. Gdybym mu codziennie nie sprawdzaïa zeszytu
i Êwiczeñ, pewnie nic by nie zrobiï. O klasówkach mówi mi zawsze w ostatniej chwili, a napisanie choÊby krótkiej wypowiedzi na zadany temat, to dla nas
droga przez mÚkÚ. Pierwszy jest za to do wszelkich zajÚÊ sportowych, robotyki dla dzieci i zajÚÊ technicznych”.
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Przemoc i konflikty w grupie
„Nie wiem, co siÚ dzieje z mojÈ córkÈ. W przedszkolu byïa raczej spokojnÈ
i zgodnÈ dziewczynkÈ. Teraz ciÈgle sïyszÚ, ĝe pokïóciïa siÚ z tÈ, tamtÈ i owamtÈ
koleĝankÈ, bo »zabraïa mi kredkÚ«, »bo siÚ ciÈgle przechwala«, »bo powiedziaïa, ĝe jej rysunek jest ïadniejszy«. Córce jest przykro, i ja to rozumiem,
ale nie wiem skÈd u niej biorÈ siÚ wulgarne reakcje typu opluwanie koleĝanek
czy obdzielanie ich niewybrednymi epitetami typu: »a ty jesteĂ gïupia «, »a ty
jesteĂ brzydka«, »a ty Ămierdzisz«”.
„To jeszcze nic. Takie sÈ poczÈtki, moja droga” — odpowiada inna mama. —
„Moja Klara (lat 11) teĝ tak zaczynaïa. Teraz mam grubszy kaliber zachowañ. Jestem wzywana do szkoïy, bo moja córka popycha i szczypie inne
dziewczÚta, podcina im znienacka wïosy, wyrywa kartki z ich zeszytów lub
bazgrze jakieĂ niestosowne rysunki. Wszystko to dzieje siÚ podobno w ramach rewanĝu za ich »wrednoĂÊ i kïamstwa«. To taka nakrÚcajÈca siÚ spirala,
oko za oko, zÈb za zÈb. Czasem juĝ nie mam do tego siïy”.

Uczciwołñ versus solidarnołñ z rówiełnikami
„Mój syn coraz czÚĂciej musi wybieraÊ pomiÚdzy byciem fair w stosunku do
kolegów z klasy, a staniÚciem w obronie uczciwoĂci i poszanowania zasad.
Sytuacji jest caïe mnóstwo. Wystarczy przytoczyÊ przykïad ĂciÈgania. Grupa
kilku chïopaków zrzyna na bezczelniaka, trzymajÈc ksiÈĝkÚ na kolanach.
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DostajÈ piÈtki i czwórki. Reszcie klasy piszÈcej sprawdzian uczciwie przypadajÈ w udziale tróje. Pewnego razu grupa klasowych »kujonów« idzie do nauczyciela na skargÚ. ChcÈ byÊ oceniani sprawiedliwie, a nie na tle osób przepisujÈcych podrÚcznik sïowo w sïowo. ProszÚ mojego syna, aby doïÈczyï do
tego protestu. Syn jest rozdarty. Z jednej strony rozumie doskonale ich
rozĝalenie, z drugiej — nie chce wyjĂÊ na skarĝypytÚ i donosiciela. Sam nie
wiem, co mam mu doradziÊ”.
I kontrofensywa:
„W przypadku mojego syna sprawy weszïy na wyĝszy level. Koledzy z klasy
wykradajÈ mïodszym dzieciakom drobne z plecaków, popijajÈ alkohol w toalecie lub podmieniajÈ na przerwie swoje sprawdziany. Tu juĝ — moim zdaniem
— nie powinno byÊ mowy o jakiejkolwiek solidarnoĂci kumplowskiej. Bo jeĂli
nauczymy jedenasto- czy dwunastolatka braku reakcji na oszustwa i kradzieĝe,
to moĝemy siÚ spodziewaÊ, ĝe nasz dorosïy syn równieĝ nie zareaguje na
przemoc, gwaït czy machlojki w firmie”.

Przyznanie siă do winy vs kīamstwo
„Moja Ola ma lat siedem. Wybïagaïa u mnie jakieĂ póï roku temu, ĝebym jej
kupiïa chomika. Zgodziïam siÚ. Rozbroiï mnie ten jej uĂmiech i spojrzenie
w stylu kota ze Shreka. Wiecie sami, jak to jest. OczywiĂcie z kaĝdym dniem
opiekowanie siÚ zwierzakiem sprawiaïo jej mniejszÈ frajdÚ. Wymiana wody,
ONO ROŚNIE, A MY MAMY CIĄGLE POD GÓRKĘ

Kup książkę

17

Poleć książkę

dosypanie jedzenia i Ăwieĝych trocin — niby niewiele, ale uciÈĝliwe. Przymykaïam na to oko, pilnowaïam i pomagaïam. Pewnego dnia chomik zachorowaï, miaï problemy z trawieniem. Pytaïam Oli, czy dawaïa mu coĂ nietypowego do zjedzenia. Odpowiedziaïa, ĝe nie. Co siÚ jednak okazaïo? Chomik
zostaï nakarmiony czekoladÈ i chipsami. Dobrze, ĝe trafiï w porÚ do weterynarza, bo nie wiadomo, jak by to siÚ skoñczyïo. Ola zamiast przyznania siÚ do
winy, wybraïa kïamstwo. Bardzo mnie tym rozczarowaïa, nie tak jÈ uczyïam”.
Ten wÈtek teĝ oczywiĂcie podlega prawu licytacji.
„To jeszcze nic, choÊ ĝal zwierzaka. Wyobraě sobie, ĝe przez tydzieñ pracujesz
nad waĝnÈ prezentacjÈ. Kluczowy klient, decydujÈce starcie. Wszystko gotowe — idea fixe piÚknie opakowana w gïadkie sïówka, poparta rzÚdami cyfr,
statystykami, tabelami i co tylko jeszcze moĝna wcisnÈÊ w PowerPointa.
I co siÚ okazuje? Dokument szlag trafia. Znika. Rozpïywa siÚ w nicoĂci, razem
z kilkoma innymi plikami. Czy kochany pierworodny gmeraï w ojcowskim
komputerze? Aleĝ skÈd, absolutnie, gdzieĝby Ămiaï. Po tym jak wyïysiaïem,
prawie dostaïem zapaĂci i postanowiïem popeïniÊ seppuku, okazaïo siÚ, ĝe jednak, owszem, synalek grzebaï przy kompie — czegoĂ szukaï, chciaï przetestowaÊ, zainstalowaÊ etc. ¿Èdza mordu byïa ogromna, alem siÚ wstrzymaï i uĂwiadomiï syncia, ĝe po pierwsze — laptop ojca to ĂwiÚtoĂÊ, której siÚ nie tyka,
a po drugie — prawdziwy mÚĝczyzna bierze winÚ na klatÚ, a ten, który nie
— ma miesiÈc »wolnego« od internetu, tabletu i gier”.
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OpowieĂci o tym podobnych grzeszkach i przewinieniach naszych milusiñskich moĝna snuÊ bez koñca i pojawiajÈ siÚ one zarówno w przypadku cichych i spokojnych wraĝliwców, jak i liderów w grupie. Ci ostatni wcale nie
majÈ zresztÈ tak ïatwego ĝycia, jak siÚ wszystkim szarym myszkom wydaje.
WciÈĝ na Ăwieczniku, wciÈĝ pod obstrzaïem zazdrosnych i kontrolujÈcych
spojrzeñ, robiÈ wiele, by utrzymaÊ dominujÈcÈ pozycjÚ. WyciÈgnÈ ĂciÈgÚ,
choÊ siedzÈ w pierwszej ïawce, podïoĝÈ pinezkÚ na krzeĂle nielubianej nauczycielki, skrzyknÈ caïÈ klasÚ do pójĂcia na wagary. Czy sprawia im to radoĂÊ? Nie zawsze. Czy sÈ z siebie dumni? Niekoniecznie. Kieruje nimi obawa
przed detronizacjÈ. To skomplikowane procesy zarówno dla dziecka, jak i dla
rodzica, który coraz czÚĂciej czuje, ĝe traci kontrolÚ nad swojÈ pociechÈ, ĝe
jej nie rozumie, ĝe w swojej roli nauczyciela ĝycia i mistrza wytyczajÈcego
szlaki staje siÚ coraz bardziej bezradny. To rodzi frustracjÚ. Ta zaĂ lubi zamieniaÊ siÚ w zïoĂÊ, agresjÚ, irytacjÚ, rozczarowanie, karanie nieadekwatne
do sytuacji.
Okres wczesnoszkolny i relacje, jakie uksztaïtujÈ siÚ w tym czasie na linii
rodzic–dziecko, sÈ bardzo waĝne. Juĝ za kolejnych kilka lat dziecko stanie
siÚ nastolatkiem i wówczas to rówieĂnicy stanÈ siÚ dla niego gïównym punktem
odniesienia. Przy szczerej i gïÚbokiej relacji mamy szansÚ staÊ siÚ w tym burzliwym czasie bezpiecznÈ przystaniÈ, do której od czasu do czasu dziecko bezpiecznie przybije, kimĂ, do kogo zwróci siÚ po pomoc, komu zwierzy siÚ, ĝe
zrobiïo jakieĂ gïupstwo.
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