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Każdy rodzic pragnie dla swojego dziecka wszystkiego, co najlepsze. Czasami długo 

zastanawiamy się jak je wychować i jak reagować na różne rzeczy. Najlepiej, kiedy rodzice i 

dzieci współpracują ze sobą i przede wszystkim słuchają siebie nawzajem. Ponad 100 lat 

temu ludzie również zastanawiali się jak prawidłowo wychowywać dzieci, a na pomoc 

przyszła im pedagog Maria Mantessori, która opublikowała 18 rad. Wiele włoskich szkół do 

tej pory ma je na uwadze i wszyscy nauczyciele zawsze o nich pamiętają. Przeczytaj je 

koniecznie i spróbuj wprowadzić do swojej metody wychowania. Na pewno nie pożałujesz. Z 

wykształcenia, Maria była nie tylko pedagogiem, ale także lekarzem. Pozwoliło jej to skupić 

się również na psychologicznej naturze dzieci i rodziców. Jej zasady są praktyczne, przydatne 

i ponadczasowe. 

1. Otoczenie wpływa na rozwój dziecka. 

2. Ciągła krytyka wpływa negatywnie na rozwój emocjonalny dziecka. 

3. Docenianie nawet małych czynów dziecka, uczy je doceniać innych. 

4. Ciągłe krzyki sprawiają, że dziecko będzie wrogo nastawione do świata. 

5. Dziecko czuje, czy rodzic jest uczciwy, czy nie. Nie kłam. 

6. Śmianie się z dziecka, sprawi, że w przyszłości będzie zamknięte w sobie. 

7. Bezpieczeństwo równa się zaufanie. 

8. Zawstydzanie dziecka w miejscach publicznych działa negatywnie. 

9. Zachęcanie do robienia nowych rzeczy, wzmocni pewność siebie dziecka. 



10. Dziecko należy traktować na równi z dorosłym człowiekiem. Między wami rozwinie 

się wtedy również relacja przyjacielska. 

11. Wspieraj pomysły swojego dziecka. 

12. Kłótnie pomiędzy rodzicami sprawią, że dzieci będą mniej ufne. 

13. Nigdy nie narzekaj na dziecko w jego obecności. Jego psychika to zapamięta. 

14. Ucz dziecka dobrych uczynków, wtedy nie będzie miało problemu, aby odróżnić 

dobro od   zła. 

15. Zawsze słuchaj dziecka do końca i nie przerywaj mu, nawet jeśli potrzebuje czasu, 

aby w pełni się wypowiedzieć. 

16. Pamiętaj, że dzieci popełniają błędy tak samo, jak dorośli i to na nich się uczą. 

17. Nie zabieraj dziecku samodzielności. Jeśli coś może zrobić samo – pozwól mu, a jeśli 

poprosi o pomoc – pomagaj. 

18. Dzieci zawsze naśladują rodziców, więc dawajcie im dobry przykład. 
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