
Obowiązek obowiązkiem 

Nieodłączną część życia, obok pracy, przyjemności, pasji i odpoczynku stanowią 

obowiązki. Jest wiele rzeczy, które zrobić po prostu trzeba: sprzątnąć mieszkanie, zrobić 

pranie, podlać kwiaty, nakarmić psa czy kota, zrobić opłaty, skosić trawę i tak dalej. Choć 

zazwyczaj nie wykonujemy tych czynności z entuzjazmem, wiemy, że są naturalną 

konsekwencją wcześniejszych decyzji i działań, i motywujemy się przyjemnym uczuciem 

satysfakcji pojawiającym się tuż po spełnieniu obowiązku. 

Skoro obowiązki są częścią codzienności, to czy również dzieci powinny mieć w nich 

swój udział? Jeśli chcemy, by dziecko poznawało realny świat, to odpowiedź na to pytanie 

będzie twierdząca. Przekonania rodziców w tym temacie są oczywiście podzielone. Niektórzy, 

w imię beztroskiego dzieciństwa chronią dzieci przed wszelkimi niedogodnościami, wyręczając 

je w obowiązkach i przenosząc naukę samodzielności na nieokreślone „później”. Inni rodzice 

wymagają od dzieci odpowiedzialności i absolutnego porządku, sporządzając długą listę 

wymagań i już na wstępie zniechęcając maluchy do jakiegokolwiek wysiłku. Jak to zwykle 

bywa, żadna skrajna postawa nie jest dla dziecka korzystna. Ci pierwsi uczą dziecko, że 

wszystko wokół niego robi się samo i w konsekwencji narażają je na ogromną frustrację  

w zderzeniu z realiami życia. Sami zresztą również narażają się na frustrację, kiedy ich 

dorastające dzieci w ogóle nie będą garnęły się do pomocy. Przecież wszystko w domu do tej 

pory funkcjonowało bez ich udziału… Dzieci nadmiernie wymagających rodziców uczą się 

natomiast, że codzienne obowiązki to kara i udręka, i choć wykonują je, to czują się 

przytłoczone, a neutralne ze swej natury czynności stają się dla nich awersyjne i kosztują je 

wiele zbędnego stresu. Jak zatem zorganizować dziecku obowiązki, by go zbytnio nie obciążyć, 

a jednocześnie uczyć odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie? 

Kluczową sprawą wydaje się pokazywanie i tłumaczeniu dziecku świata – tego, jak 

działa, jakie są w nim zasady, czemu służą, po co robi się różne rzeczy. Jeśli pokażemy dzieciom 

zależności przyczynowo-skutkowe, pozwolimy ich doświadczyć, świat dziecka nabierze sensu, 

a wiele czynności stanie się oczywistymi. Podlewamy rośliny, bo chcemy, żeby pięknie rosły  

i zdobiły nasze mieszkania, pierzemy ubrania, bo chcemy, by były czyste i pachnące itd. Kolejną 

ważną sprawą jest wykorzystanie naturalnej potrzeby dziecka do bycia pomocnikiem. Dzieci 

chcą robić to wszystko, co robią rodzice – stąd cieszące się powodzeniem zabawkowe pralki 

czy kosiarki. Pozwólmy dzieciom nie tylko naśladować nas w zabawie, ale i uczestniczyć  

w prawdziwych obowiązkach. Przedszkolak może nam towarzyszyć w wykładaniu zakupów, 

segregowaniu prania czy rozładowaniu zmywarki, spokojnie poradzi sobie z wycieraniem 

kurzu, zwłaszcza w swoim pokoju (tu warto przypomnieć, że chodzi o naukę czynności  

i wyrobienie nawyku, a nie o super efekt), podlaniem roślin czy wsypaniem karmy dla 

domowego pupila. Poczucie bycia odpowiedzialnym za jakąś część domu daje dziecku dużo 

satysfakcji i buduje poczucie własnej wartości, ucząc jednocześnie odpowiedzialności.  

Zamiast przydzielać obowiązki - zaprośmy dziecko do towarzyszenia nam, chwaląc jego 

zapał i oddanie sprawie. Zawsze trzeba dziecku dokładnie pokazać, co i jak trzeba zrobić.  



I uzbroić się w cierpliwość, zanim efekty staną się zadowalające. Nie wahajmy się też prosić  

o pomoc, dzieci uwielbiają być potrzebne i przydatne. Można wykorzystać do tego niezwykłą 

formę, która zaciekawi dziecko, np. wyrecytować głosem robota „Uwaga, potrzebna pomoc 

przy zmywarce” itp. Można też uroczyście uczynić dziecko „specjalistą od …” (np. karmienia 

psa), zrobić mu wizytówkę, dyplom, odznakę. Rodzeństwo może co tydzień wymieniać się 

obowiązkami, przy okazji doskonaląc sztukę negocjacji i kompromisu. Pamiętajmy, że zadania, 

które zlecamy dziecku, muszą być adekwatne do jego wieku i możliwości, a także dyspozycji 

danego dnia. Czasami trzeba po prostu odpuścić, w końcu nikt z nas nie jest robotem i raz na 

jakiś czas każdemu może się zdarzyć gorszy dzień. Należy też brać pod uwagę temperament  

i charakter dziecka – jedne uwielbiają rytuały i wypełnianie obowiązków wg listy, inne wolą 

codzienne wyzwania-niespodzianki albo rywalizację na czas. Zawsze okazujemy zrozumienie 

dla odczuć dziecka, kiedy mówi, że mu się nie chce, nie ma siły itd. Pokażmy, że i nam 

towarzyszą niekiedy podobne emocje, ale znajdujemy sposób, by je przezwyciężyć, i potem 

jesteśmy dumni z wykonania zadania.  

Warto jeszcze wspomnieć o specyficznej grupie obowiązków – o naturalnych 

konsekwencjach własnych działań. Chodzi tu o proste zasady typu: zepsułem – naprawiam 

(próbuję), rozlałem – wycieram, wybrudziłem – myję/czyszczę, zrzuciłem – podnoszę, 

skrzywdziłem – przepraszam, naprawiam krzywdę. Dobrze jest od wczesnych lat wdrażać 

dzieci do takich zachowań, ucząc je samodzielności i odpowiedzialności za własne działania. 

Przygotowuje je to do efektywnego funkcjonowania w grupie (rodzinie, przedszkolu)  

i zapewnia satysfakcjonujące relacje z innymi. O wzmacnianiu pewności siebie i poczucia 

sprawczości nie wspominając. 

Pamiętajmy, że wymagać od dzieci możemy dopiero wtedy, gdy wymagamy od siebie. 

Jeśli sami mamy trudności z wypełnianiem obowiązków, nie oczekujmy od dziecka, że będzie 

sobie z nimi świetnie radzić. Jak w przypadku większości „życiowych” umiejętności – dziecko 

potrzebuje nauczyciela i uczy się na podstawie tego, co widzi i czego doświadcza na co dzień. 

Swoją postawą silnie wpływamy na postawę dziecka wobec obowiązków. Dziecko 

obserwujące rodzica, który traktuje codzienne obowiązki bez poczucia krzywdy, po prostu jako 

zadania do wykonania, zaczyna samo traktować je jako zwykły element życia i codzienności. 

Jeśli natomiast słyszy pełne negatywnych emocji skargi i utyskiwania dorosłych, 

automatycznie przejmuje ten sposób myślenia. Tutaj mała podpowiedź, nie tylko dla dzieci: 

dużo łatwiej zabrać się za coś, gdy powiemy sobie „zrobię /mam do zrobienia…”, niż gdy 

wzdychamy „muszę …”. 

Jakie korzyści dla rozwoju dziecka płyną z wypełniania przez nie obowiązków? Okazuje 

się, że jest ich całkiem sporo. Obowiązki porządkują codzienność i świat dziecka, przyczyniają 

się do wzmacniania jego poczucia bezpieczeństwa, które jest podstawową potrzebą 

rozwojową. Ponadto uczą samodzielności i odpowiedzialności za swoją przestrzeń i za swoje 

działania. Dzieci czują się ważne, potrzebne, docenione. Doskonalą swoją cierpliwość  

i wytrwałość, ćwiczą skupienie, sumienność i systematyczność, uczą się, jak planować swoją 

pracę, by ukończyć zadanie z sukcesem. Doświadczają radości i satysfakcji z wywiązania się  



z obowiązku, wzmacniają swoje poczucie własnej wartości, budują pewność siebie i wiarę we 

własne możliwości. 

We wdrażaniu dzieci do obowiązków wykorzystujemy ich naturalną gotowość do 

pomocy i naśladowania dorosłych. Bazujemy na dobrowolności. Nadmierna presja wywierana 

na dziecko zniechęca je lub wywołuje jego bunt. Zdecydowanie lepiej jest podkreślać 

znaczenie pomocy dziecka i pozwolić, by w wypełnianiu obowiązków był obecny niewielki 

element zabawy lub gry. To zdecydowanie podniesie poziom zaangażowania i wewnętrznej 

motywacji dziecka! A najważniejsze, to być w tych obowiązkach blisko dziecka – wszystko staje 

się łatwiejsze i przyjemniejsze, gdy obok jest  ukochana osoba. 
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