


Patrzcie na świat naszymi oczami, 
a wtedy zrozumiecie  

nasze potrzeby, odczucia. 



• Kochajcie nas,  
bo miłość jest tą potrzebą,  

której cz sto nie odczuwamy. 

 Zamiast nowych zabawek, czy ubrań    
ofiarujcie nam po prostu siebie  

              – swój cenny czas. 
 
 Przytulajcie nas, całujcie i mówcie:                                  

KOCHAM CI . 
 
 
 



• Chwalcie nas za dobre zachowanie, 
Bo pochwała zach ca  

do takiego post powania,  
które si  wam podoba  
i sprawia zadowolenie. 

Nie mówcie do mnie: „Mam same kłopoty 
przez ciebie… Przynosisz mi tylko wstyd”. 

 
Nie zrz dźcie, kiedy zrobimy coś złego, 

bo przestaniemy Was słuchać. 



• Słuchajcie nas uważnie 
i tego, co do Was mówimy. 

 Rozmawiajcie z nami na różne tematy,  
   interesujcie si  tym, co robimy  
   i co czujemy. 
 
 Pomóżcie nam w rozwiązywaniu naszych 

problemów, wytłumaczcie, czego  
    nie należy robić. 
 



• Szanujcie nas, 
pytajcie o zdanie, my też wiele  

możemy wiedzieć. 

 Pozwólcie nam uczestniczyć  
    w podejmowaniu decyzji, szczególnie tych,  
    które nas dotyczą. 
 
 Nie krzyczcie na nas, mówcie do nas  
    spokojnym, opanowanym głosem. 

 
Nie bójcie si  powiedzieć słowa  
  PRZEPRASZAM, tak jak my przepraszamy. 



• Zadbajcie o nasze bezpieczeństwo, 

 Ustalcie granice i powiedzcie: co nam wolno,  
    a czego niewolno. Muszą one być realistyczne  
    i na miarę naszych możliwości. 
 
 Potrzebujemy abyście nas pilnowali  
   i nie spuszczali z oka, mimo, że czasami  
   mówimy inaczej … 

 



• Ustalcie porządek dnia, 
lubimy stabilizacj , poczucie pewności  

i bezpieczeństwa. 

 Chc  wiedzieć o której  
    godzinie odbierzesz mnie  
    z przedszkola lub szkoły,  
 
 O której muszę zacząć sprzątać zabawki, 
  
 O której mogę usiąść przed telewizorem, 
 
 O której mam iść spać. 



• Uśmiechajcie si  do nas, 
lubimy widzieć, kiedy jesteście radośni,  

weseli, pogodni i uśmiechni ci. 

 Jesteśmy pełni niepokoju, gdy widzimy     
smutek i zatroskanie na Waszej twarzy. 

 
 Martwimy si  i nie wiemy, co mamy 

zrobić, aby Wam pomóc. 



•Wprowadźcie zasady, 
one są nam wszystkim bardzo 

potrzebne. 

 Bądźcie konsekwentni. 
 

 Powiedźcie, jakie zasady obowiązują         
w domu, a jakie poza domem. 


