
 

Rodzina - Rodzeństwo - Rodzice – Dzieci - Porady  

 

 

Kiedy w domu jest więcej niż jedno dziecko, pojawiają się sytuacje niepokojące rodzica. Między 

dziećmi dochodzi do sprzeczek, kłótni, rywalizacji o zainteresowanie. Relacje między rodzeństwem 

są na ogół bardzo skomplikowane. Rozpięte gdzieś między rywalizacją i współpracą, miłością i 

nienawiścią, zaufaniem i zazdrością.  

 

 

 

 

 

 

 



Marta Maruszczak w „Rodzicach i dzieciach” pisze, że zazdrość pojawia się od pierwszego dnia 

narodzin młodszego dziecka i trwa aż do dorosłości, a nawet do końca życia. Zmieniają się tylko jej 

formy i natężenie. Maluchy rywalizują o uwagę, czułość rodziców, czas poświęcony każdemu z 

nich. Kłócą się o zabawki, przysmaki, miejsce przy stole, a nawet „lepszą” rękę mamy podczas 

spaceru. Kilkulatki dokuczają sobie i spierają się o to, które lepiej potrafi coś robić, które jest 

mądrzejsze, ładniejsze, bardziej dowcipne i bardziej lubiane przez kolegów. Walczą o przestrzeń we 

wspólnym pokoju, prezenty, przywileje. Dorastające rodzeństwo konkuruje o przyjaciół, lepszą 

pozycję w grupie rówieśniczej, powodzenie u płci przeciwnej. Dorośli bracia i siostry porównują 

swoje pozycje zawodowe, materialne, kto ma zdolniejsze dzieci i lepszych partnerów. 

Większość braci i sióstr na różnych etapach życia drze ze sobą koty. Gryzie ich z tego powodu 

poczucie winy - wszak powinni się kochać. Wyrzuty sumienia pogłębia przekonanie, że w innych 

rodzinach relacje układają się świetnie. Tymczasem konflikty między dziećmi to w rodzinach chleb 

powszedni. Eva Rubinstein, córka światowej sławy pianisty Artura Rubinsteina, najstarsza z 

czworga rodzeństwa, w jednym   wywiadów przyznaje się do trudnych relacji z najmłodszym 

bratem. Ma z nim sporadyczny kontakt, choć mieszkają w Nowym Jorku. Wyznaje, że konflikt 

między nimi istniał zawsze. Podobne przykłady można by mnożyć. 

Psycholog Beata Skarżyńska: - To relacja nieporównywalna w swojej intensywności z żadną inną. 

Targają nią silne emocje: kłótnie, godzenie się, zazdrość, tęsknota. I to jest normalne. Co więcej – 

takie doświadczenia są dla dzieci ważne i potrzebne. I dopóki interakcje nie przekształcą się w coś 

niebezpiecznego, dzieci podczas konfliktów rozwijają różne umiejętności ucząc się następujących 

czynności:  

• jak przepraszać  

• jak radzić sobie z przeciwnościami losu  

• jak pokonywać wyzwania  

• jak rozwijać bliskość z innymi  

• jak należy mówić o uczuciach gdy odczuwa się napięcie  

• jak budować umiejętności społeczne  

Kiedy reagować?  

Opiekunom i rodzicom często zaleca się, aby w miarę możliwości pozwalali rodzeństwu 

rozwiązywać konflikty samemu. Jednak gdy problemy rodzeństwa konsekwentnie wpływają na 

codzienne funkcjonowanie, może to oznaczać, że wymagana jest większa uwaga. Skłaniać do 

podjęcia odpowiedniej reakcji powinno zachowanie konfliktowe, które jest nieustanne, intensywne i 

przez długi czas. Na pewno należy podjąć reakcje wówczas gdy konflikt między rodzeństwem 

wydaje się powodować lub zaostrzać problemy takie jak lęk, depresja lub agresja. Gdy pojawiają 

się kpiny, przemoc, dręczenie wzajemne . 

Co może pomóc?  

1. Jako rodzic/opiekun oceń konflikt rodzeństwa, aby skutecznie nim pokierować. Kiedy dzieci 

będą się kłócić, należy określić poziom ciężkości. W przypadku łagodnego lub umiarkowanego 

konfliktu nie należy reagować. Należy dać dzieciom szansę samodzielnego rozwiązania sporu. Ale 

jeśli kłótnia zbliża się do bardziej dotkliwej, być może nadszedł czas, aby zareagować.  

2. Rodzeństwo z natury nie zawsze chce spędzać razem czas. To rodzice muszą zaszczepić tę więź i 

tego nauczyć. Warto zorganizować dzieciom chociaż jedną noc w tygodniu tylko dla dzieci. Niech 



to będzie coś wyjątkowego, np. wieczór filmowy tylko dla dzieci lub przygotowanie przedstawienia, 

które napiszą i wykonają dla reszty rodziny.  

3. Rodzic tylko z jednym dzieckiem.  

Ustalić w miarę trwały, systematyczny, wyjątkowy czas, aby spędzić z każdym dzieckiem 

indywidualnie, oddzielnie. Budowanie więzi z rodzeństwem może w takiej sytuacji wydawać się 

sprzeczne, ale kiedy rodzic daje każdemu dziecku trochę czasu przeznaczonego specjalnie dla niego, 

to w rzeczywistości tworzy to więcej przestrzeni dla zdrowej interakcji między rodzeństwem. Nie 

potrzebują rywalizacji, gdy mają swój czas z rodzicem.  

4. Wymaganie zasady słuszności (ale nie równości).  

Rodzice czasami mówią, że traktują swoje dzieci jednakowo, równo i widzą słuszność w takim 

postępowaniu. Jednak robienie rzeczy sprawiedliwych i równych nie zawsze trafia w cel we 

właściwy sposób. Traktowanie dzieci dokładnie tak samo może przynieść więcej szkody niż 

pożytku. Mogą otrzymać identyczne podejście rodzica, ale prawdopodobnie nie dostaną tego, czego 

potrzebują. Każde dziecko jest inne, a każda faza rozwoju niesie ze sobą inny zestaw potrzeb. 

Rodzic powinien dostosować zasady, konsekwencje i oczekiwania do indywidualnych potrzeb 

każdego dziecka. W ten sposób można przygotować dzieci na sukces i upewnić się, że wyciągną 

wnioski z określonych konsekwencji. Na przykład można wymagać, aby 17-letnia córka sama 

wykonywała pranie w ramach swoich obowiązków. Ale swoją 9-letnią córkę, można poprosić tylko 

o to, aby włożyła pranie do kosza.  

5.  Każdy ma jakąś rolę.  

Ważne jest, aby pamiętać, że każde dziecko odgrywa rolę w każdej negatywnej interakcji. Tylko 

dlatego, że 5-latek jest młodszy od swojej 10-letniej siostry, która właśnie na niego krzyczała, nie 

oznacza, że 5-latek jest w 100% niewinny. Wiele razy, można spotkać się z sytuacją, że rodzic karze 

starsze dziecko, ponieważ „powinno wiedzieć lepiej” i pozwala młodszemu na bezkarność. Jeśli ten 

wzór zachowania wobec młodszego dziecka pozostanie nieskorygowany, może przekształcić się w 

coś gorszego. Chociaż złapanie każdego dziecka na gorącym uczynku może być trudne, należy 

starać się monitorować te interakcje i pamiętać, że każdy ma do odegrania rolę w konflikcie 

(łącznie z rodzicem).  

6. Zdrowe granice.  

Od najmłodszych lat należy wyjaśniać, jakie fizyczne, społeczne i emocjonalne granice dzielą 

dzieci. Jeśli chodzi o dokuczanie i negatywne zachowanie, należy interweniować natychmiast za 

pierwszym razem, gdy posuwają się za daleko. W ten sposób dzieci wiedzą, gdzie są granice.  

7. Prace zespołowe.  

O ile to możliwe, warto łączyć swoje dzieci w drużynę. Rywalizacja dzieci z rodzicami zwykle 

promuje zdrowe więzi między rodzeństwem.  

8. Rozwiązywanie konfliktów poprzez rodzinne mediacje i negocjacje.  

Aby załagodzić sytuację, należy ustalić to, czym są dzieci zdenerwowane. To pomoże im iść do 

przodu. Każde zachowanie ma swoją pierwotną przyczynę, nawet jeśli dziecko nie jest tego 

świadome. Pomagając dzieciom w dzieleniu się tym i komunikowaniu, co je denerwowało, rodzic 

pomaga im szybciej dojść do sedna sprawy. To również uczy ich empatii. Kiedy już będą w stanie 



zobaczyć perspektywę swojego brata lub siostry, będą lepiej przygotowani do zaoferowania 

rozwiązań korzystnych dla wszystkich.  

9. Unikanie porównań i nie granie w ulubione dziecko.  

Badania pokazują, że większość rodziców ma ulubione dziecko, ale starają się tego nie pokazywać. 

Im bardziej rodzic powstrzymuje się od faworyzowania, tym większym poczuciem bezpieczeństwa 

będą cieszyć się dzieci. Należy unikać też pokusy porównywania dzieci do siebie. Mówienie syna: 

„Dlaczego nie możesz siedzieć spokojnie i być cicho jak twoja siostra?” Spowoduje, że siostra 

zacznie być nie lubiana.  

10. Spokój i interwencja.  

Kiedy dzieci zaczynają się kłócić, sytuacja może szybko ulec eskalacji. Ich młode mózgi nie są 

przystosowane do radzenia sobie z intensywnymi emocjami. Często tracą opanowanie szybciej, niż 

ma to sens dla rodziców. Dlatego niezwykle ważne jest, aby rodzice nie dodawali do konfliktu 

własnej frustracji. 

Na podstawie  artykułu „Jak budować prawidłowe relacje między rodzeństwem”, którego autorem 

jest Pan Robert Ćwikowski. 

mgr Robert Ćwikowski - pedagog, terapeuta dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii 

uzależnień i terapeuta behawioralny w procesie certyfikacji.  

 

 


