
„Czy  Wy  kiedyś  przestaniecie?”,  „Znowu  się  kłócicie?”,  „Daj  jej  to,  przecież  teraz  tego  nie

potrzebujesz!” Nie ma chyba rodzica, który nie użył któregoś z powyższych zwrotów zwracając się do

kłócących się ze sobą pociech. 

Po co dzieciom kłótnie? Dlaczego kłócą się częściej z bratem/ siostrą aniżeli  rówieśnikami?

Jakie są przyczyny? Co robić,a czego nie robić?

Kłótnie  są  powszechne  i  rozwojowe.  Nierzadko  słyszymy,  że  między  członkami  rodziny  są

najczęstsze i najbardziej burzliwe. Taka sama zależność widoczna jest również między rodzeństwem i

rówieśnikami.  Wedle  badań  dzieci  zwracają  się  do  swojego  rodzeństwa  

w  sposób  o  wiele  bardziej  kontrolujący  i  negatywny  niż  w  stosunku  do  kolegów  i  koleżanek.  

W rodzeństwie przecież relacja trwa ciągle, z kolegą musimy się  o nią niejako zatroszczyć mając na

uwadze komunikaty, które kierujemy do niego ( u dzieci nie jest to rzecz jasna tak uświadomione jak

opisuję  to  tutaj).  Z  drugiej  strony  „dom”  daje  poczucie  bezpieczeństwa,  

a  gdy  ono  jest  zapewnione  to  łatwiej  nam  o  pokazanie  prawdziwych  pragnień  i  uczuć  

i rezygnacja z kontroli i hamowania pewnych zachowań.

Przyczyny częstych kłótni między rodzeństwem: (nie mam na myśli bezpośrednich przyczyn typu-

„on ma moją łopatkę” bo tu wyobrażam sobie, że wachlarz może być nieograniczony)

• niewykształcony układ nerwowy ( w pełni kształtuje się między 20. a 30 rokiem życia),

• kształtowanie się kory przedczołowej, która ma kluczowe znaczenie w regulacji emocji,

• ilość czasu spędzanego wspólnie,

• bliska relacja- wiele okazji by móc się pokłócić,

• narastanie frustracji- kłótnia jako sposób jej rozładowania.



Korzyści (tak! korzyści) kłótni w rodzeństwie czyli po co one są? 

• nabywanie umiejętności negocjacyjnych przy ustalaniu np. reguł zabawy,

• kształtowanie umiejętności asertywności,

• uczenie się zawierania kompromisów,

• dbanie o własną autonomię i sprawdzanie granic u innych – na jak wiele mogę sobie pozwolić?

Co mogę zrobić żeby zadbać o to co dla mnie ważne?

Do nauki dzieci potrzebują wielu, wielu prób.

Garść porad:

• Zostaw,  poczekaj,  reaguj,  gdy  zagrożone  jest  czyjeś  bezpieczeństwo.  Dzieci  potrzebują

siłowanek,  przepychanek.  Rozładowania  frustracji  i  sprawdzania  granic.  Wtedy  przejmują

odpowiedzialność za swoje zachowanie.  Śmiechy,  radość przeplata się ze złością i  płaczem.

Dzieci  szybko  zapominają  dotkliwe  (  według  nas  dorosłych)  krzywdy-  słowa,  czyny  i

przechodzą do porządku dnia codziennego.

• Postaraj się odszukać prawdziwe motywy tego, że dziecko obstaje przy tym, żeby np. nie oddać

siostrze  wiaderka,  którym  się  nie  bawi  w  danym  momencie.  Jakie  potrzeby  stoją  za  tym

zachowaniem? Możemy to sprawdzić zadając pytania: 

„Czy chciałbyś żeby siostra pytała o wiaderko zanim je weźmie?”

„Czy ważne dla Ciebie jest by decydować o swoich zabawkach?”

„Czy boisz się, że siostra przedziurawi Twoje wiadro jak to się stało z jej wiaderkiem?”

Często samo zadanie pytania spowoduje, że dziecko – po odkryciu motywów i uznaniu tego, co dla

niego ważne- dzieli się swoją zabawkę i odpuszcza.

• Jeżeli  dziecko  potrzebuje  wiele  kontaktu  fizycznego,  a  jego  czucie  głębokie  jest  być  może

zaburzone zadbaj o wiele zabaw, które takiego kontaktu fizycznego dostarczają: przepychanki,

turlanie,  przeciskanie  w  tunelu,  wydostawanie  się  z  koca,  masaże  rąk  i  nóg-  od  ramion  i

dłoniom i od ud ku stopom- uciskając raz za razem.

• Zaczepki  u  tych  młodszych  2-4  letnich  dzieci  mogą  być  przejawem  nieumiejętności

werbalnego, słownego „zagadania” do rodzeństwa.

• Wspólna komitywa przeciwko rodzicowi jednoczy na zasadzie „ wspólnego wroga”- np. a teraz

uwaga gilgotkowy atak na tatę!

• Bezpośredni wpływ mamy na relację z każdym z dzieci, dlatego zadbajmy przede wszystkim o

nią,  dbajmy  o  potrzeby  każdego  dziecka  z  osobna.  Relacji  między  dziećmi  nie  jesteśmy

kontrolować w 100%. Ufajmy, że dzieci mają dobre intencje, zależy im na dobrych intencjach,

co  mogą  dostrzec  w  jednakowym  uwzględnianiu  każdego  dziecka  z  osobna  przez  rodzica.

Dobrym pomysłem może tu być „czas dla dziecka” ,  cykliczne spotkania poświęcone tylko i

wyłącznie jednemu z dzieci- wyjście, wspólna zabawa, dziecko może samo decydować o tym,

co będzie robić z rodzicem.


