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Wydaje się, że komunikacja 
z przedszkolakami jest czymś 
zupełnie naturalnym.  
Bywają jednak takie słowa,  
zdania i wyrażenia, które 
wypowiadane w dobrej wierze 
przynoszą więcej szkody niż  
pożytku. Chodzi o komunikację 
przez zawstydzanie dziecka.  
To rodzaj przemocy werbalnej, 
o której tak naprawdę niewiele się 
mówi albo mówi się, ale  
od niedawna. To oznacza,  
że czasami dorośli, chcąc  
wesprzeć dziecko lub po prostu 
zmienić jego sposób działania 
i zachowania, dokładają maluchowi 
(i przy okazji sobie) problemów. 

Wychowanie przez zawstydzanie to stosunkowo nowy te-
mat na pedagogicznej mapie wyzwań. Kiedyś nie zwraca-
no uwagi na to, jak publiczne zawstydzanie wpływa na rozwój 
dziecka, a  potem dorosłego. Lata przedszkolne (podobnie 
jak w  wielu innych przypadkach) mają kluczowe znaczenie, 
dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat sposobów ko-
munikacji, które wspierają, ale nie zawstydzają.

Trudność polega na tym, że większość współczesnych 
dorosłych została wychowana w  duchu zawstydzania. 
Z  tego powodu jest to niejako naturalny sposób naszej ko-
munikacji ze światem. W  dodatku ten sposób jest bardzo 
wygodny, bo najczęściej zawstydzone dziecko zmienia swoje 
zachowanie w danym momencie. Jednak ta natychmiastowa 
zmiana niesie za sobą dalsze, mniej widoczne, związane z za-
niżonym poczuciem wartości, nieśmiałością, wycofaniem.

Ciekawe jest to, że ludzie nie rodzą się z  poczuciem 
wstydu. Nikt też nie rodzi się nieśmiały. Temperament to 
jedna sprawa, ale cała reszta to już wypracowane przez śro-
dowisko elementy. Biorąc pod uwagę fakt, że przedszkole 
jest środowiskiem, z którego dziecko czerpie bardzo wiele, 
w  którym przebywa większą część dnia, warto zauważać 
we własnej komunikacji momenty związane z  niepotrzeb-
nym zawstydzaniem i szukać innych sposobów rozmowy.

Jak komunikacja 
przez zawstydzanie 
wpływa na rozwój 
dziecka

Anna Jankowska
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Porównania

Bardzo popularnym sposobem zawstydzania dzieci po to, 
żeby zmieniły swoje zachowanie, jest porównanie do ró-
wieśników. Od dawna mówi się o porównaniach w kontek-
ście kiepskich pomysłów komunikacyjnych, jednak rzadziej 
jako argument podaje się właśnie zawstydzenie dziecka. 
Warto jednak zauważyć, że jeśli zdarza nam się porówny-
wać, to najczęściej jedno dziecko wypada świetnie, a drugie 
słabo: Michał już dawno zjadł śniadanie, a ty wciąż siedzisz nad 
pełnym talerzem. Wypowiadając takie słowa, chcemy oczy-
wiście zachęcić do szybszego uwinięcia się z  jedzeniem 
i pewnie to poskutkuje. Jednak po drodze dziecko dostaje 
też komunikat o tym, że robi coś wolniej. Nie ma w tym ni-
czego złego, dopóki w rozumieniu dziecka wolniej nie ozna-
cza gorzej. A najczęściej właśnie tak jest.

Zamiast zawstydzać przez porównania, lepiej skupić się 
na konkretnym dziecku i  jego zachowaniu, za którym stoi 
przecież jakaś historia. Być może nie jest głodne, być może 
nie lubi jeść szybko, być może mu nie smakuje. Konkretny 
komunikat o  tym, jak rozwiązać dany problem, np. Jeśli ci 
nie smakuje, to nie jedz, jest o wiele lepszą formą wsparcia 
niż porównanie.

Wypowiadając porównania, zazwyczaj podajemy przy-
padkowe argumenty, kompletnie nieprzemyślane, bo tak 
naprawdę, jak się tak na chłodno zastanowić, szybko jedzący 
Adaś najczęściej jest kompletnie innym dzieckiem (tempera-
ment, metabolizm, środowisko, rozwój, upodobania smako-
we) niż Tomek, z którym jest porównywany. Jaki sens ma tak 
naprawdę takie porównanie przez zawstydzenie?

Upokorzenie

To mocne słowo i  pewnie przychodzi do głowy czytające-
mu od razu: Ja? Nigdy w życiu bym tego nie zrobił(a). Jednak 
obserwacja, jak komunikują się ludzie, pokazuje, że w  cią-
gu jednego dnia wielu osobom zdarza się upokarzać inne. 
Niestety, upokorzenie dziecka przychodzi dorosłym o wie-
le łatwiej niż np. upokorzenie innego dorosłego. To dlatego, 
że dzieci nie mają jeszcze na tyle wiedzy, odwagi, doświad-
czeń i asertywności, żeby odpowiedzieć dorosłemu, stanąć 
w  swojej obronie lub obronie kolegi. Nawet jeśli czasem 
znajdą odwagę, jest to odbierane jako brak szacunku dla do-
rosłego, podważanie autorytetu.

Warto wziąć pod uwagę, że nie da się tak naprawdę 
zbudować autorytetu w oczach dzieci, które się zawstydza 

Zamiast zawstydzać przez 
porównania, lepiej skupić się 

na konkretnym dziecku i jego 
zachowaniu, za którym stoi 

przecież jakaś historia.  
Być może nie jest głodne,  

być może nie lubi jeść szybko, 
być może mu nie smakuje. 

Konkretny komunikat o tym,  
jak rozwiązać dany problem,  

np. Jeśli ci nie smakuje, to nie 
jedz, jest o wiele lepszą formą 

wsparcia niż porównanie.
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na wielu poziomach. Upokorzeniem jest np. przyklejanie 
etykiety beksy, niejadka, marudy, niegrzecznego, łobuza, 
kłamczucha. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że kiedy nauczy-
ciel używa tego rodzaju etykiet, inne dzieci odczytują to jako 
przyzwolenie i same zaczynają w ten sposób zwracać się do 
dziecka. Za każdym zachowaniem płaczącego, marudzącego 
czy bijącego dziecka znowu stoi jakaś historia.

Zamiast więc zawstydzać za samo zachowanie, lepiej 
maluchowi pomóc, rozpatrując przyczyny takich zachowań. 
Być może płaczliwe dziecko jest przemęczone, głodne lub 
wysoko wrażliwe. Być może ten bijący ma problemy w domu. 
Kiedy tak się nad tym spokojnie zastanawiamy, najczęściej 
okazuje się, że właśnie tak jest, że niewiele spraw związa-
nych z trudnymi zachowaniami dzieci jest czystym przypad-
kiem. Zawstydzanie nie jest żadną pomocą, jest chwilowym 
zażegnaniem trudnego zachowania. Z  pewnością nie jest 
wsparciem dla dziecka.

Oczekiwania

Wyobrażenia o tym, jak powinien zachowywać się przedszko-
lak, bardzo często mijają się z rzeczywistością i możliwościa-
mi dzieci. Oczywiście każdy wiek rządzi się swoimi prawami, 
co nie znaczy, że każde dziecko wpisuje się w  książkowe 
ramy. Szczerze mówiąc, rzadko tak się zdarza. Im bardziej 
staramy się wepchnąć małego człowieka w ramy rozwojowe, 
społeczne czy kulturowe, tym bardziej idziemy w kierunku za-
wstydzania. Nie mam oczywiście na myśli tego, by nie uczyć 
dzieci o  normach i  zasadach społecznych. Jednak zanim się 
to zrobi, warto zweryfikować własny sposób komunikacji.

Bardzo często zdarza się dzieciom słyszeć hasła typu: 
Jesteś dziewczynką, powinnaś być grzeczna; Chłopcy są ło-
buzami. Nie bądź chłopaczarą; Masz już cztery lata, powinnaś 
wiedzieć, jak się zachować. Takie słowa często wypowiada-
my automatycznie, choć tak naprawdę nie jest to żaden 
konstruktywny komunikat. To wyłącznie zawstydzanie, po-
łączone często z pretensją. Jeśli naprawdę chcemy dziecku 
wskazać błąd, skrytykować, skorygować pewne zachowa-
nia, o  wiele lepiej odnosić się do konkretnego przypadku. 
Zamiast: Masz już cztery lata, powinieneś wiedzieć, jak to 
zrobić, lepiej powiedzieć: Mogę ci jeszcze raz pokazać, jak 
prawidłowo trzymać kredkę. Pierwszy komunikat nie niesie 
ze sobą żadnej sensownej informacji dla dziecka. Drugi jest 
dowodem zauważenia problemu, zainteresowania, chęci 
udzielenia pomocy i  wsparcia bez oceniania umiejętności, 
możliwości czy stopnia rozwoju dziecka.

Emocje

Tu wkraczamy na bardzo grząski i  delikatny grunt. Dzie-
ci w  wieku przedszkolnym nie są dojrzałe emocjonalnie, 
nie trzeba chyba tego szczególnie podkreślać. To właśnie 
w tym obszarze najczęściej zaczyna się budować poczucie 
wstydu. Emocje najłatwiej zawstydzić i  mówiąc szczerze, 
zdarza się to najczęściej. Różne dzieci reagują inaczej na 
rozmaite sytuacje, podobnie jest w  przypadku dorosłych. 

Do tego dochodzą nasze doświadczenia w pracy z konkret-
nym dzieckiem i własne emocje, których czasem nie potra-
fimy ukryć lub nad nimi zapanować, choćby ze względu na 
profesjonalne wykonywanie zawodu nauczyciela. Powin-
niśmy, ale nie zawsze się udaje. W takich sytuacjach najła-
twiej o zawstydzające komunikaty typu: A ciebie co tak śmie-
szy?; Taki jesteś mądry, to nam udowodnij!; Nie zgrywaj błazna, 
nikogo to nie interesuje; Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, 
mój drogi; Nie udawaj teraz, że ci smutno; To jest powód do ra-
dości? Bo ja mam inne zdanie.

Oczywiście rozumiem, że zachowania wywołujące po-
dobne komentarze bywają męczące, irytujące i  stresują-
ce. Kiedy dziecko zachowuje się nie po naszej myśli, a  do 
zaopiekowania mamy jeszcze całą grupę, chcemy szybko 
załatwić sprawę. Warto jednak zauważyć, że to załatwia ją 
tylko na chwilę. Często przypisujemy dzieciom złą wolę lub 
nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, nie zauważając 
kompletnie, że tego rodzaju zawstydzającymi komunikata-
mi tylko podsycamy (na dłuższą metę) podobne zachowa-
nia. Jeśli dziecko nie dostaje informacji o tym, co może zro-
bić, żeby pomóc sobie, poradzić sobie z konkretną emocją, 
wiedzieć, co robić, kiedy się np. denerwuje, stresuje, złości, 
będzie powtarzało schemat już znany, np. będą to wygłupy, 
przerywanie zajęć, zaczepianie kolegów.

Uporczywe wracanie do trudnych zachowań jest dla 
dorosłego informacją o  tym, że dziecko wciąż (mimo wie-
lu rozmów) nie wie, jak zmienić postępowanie. Wie, jak się 
powinno zachowywać, ale nie umie zmienić postępowania. 
Zresztą zachowanie jest już końcem drogi. Wcześniej są 
jakieś zdarzenia i  sytuacje, które do niego doprowadzają. 
Nie warto jednak ignorować tego ostatecznego, powraca-
jącego komunikatu (zachowania) lub próbować go zmienić 
przez zawstydzanie. Zawstydzone dziecko tym bardziej nie 
poradzi sobie z trudnymi emocjami. O wiele więcej da się 
wskórać, nawet w  trudnym środowisku wychowawczym, 
kiedy przedszkolak będzie miał w nauczycielu osobę wspie-
rającą. Być może jedyną w jego otoczeniu zainteresowaną 
nim, jego poczuciem wartości i  jego emocjami, a nie tylko 

„złym zachowaniem”. Docierając do trudnego dziecka w ten 
sposób – jako tzw. wspierający dorosły –  mamy większą 
szansę nawiązania kontaktu i pomocy lub choćby ustalenia 
pewnych reguł dotyczących zachowania w przedszkolu.

Fizyczność

Komunikatów dotyczących zawstydzania dzieci przez 
dorosłych jest bardzo dużo. Jednym z nich jest publiczne 
komentowanie fizyczności lub zachowań z nią związanych. 
Chodzi o  wszystkie uwagi na forum typu: Palec nie górnik, 
nos nie kopalnia; Przestań grzebać w tych uszach itp. Niby nie 
ma w tym niczego niestosownego, bo przecież przedszko-
laki muszą się kiedyś nauczyć, co jest akceptowaną normą 
społeczną, a co nie. Kiepskie ze strony dorosłego jest jed-
nak uświadamianie tego dziecku publicznie, wytykanie pal-
cem. Dziecinne jest używanie argumentu, że (…) skoro on to 
zrobił publicznie, to ja mu publicznie zwracam uwagę. Właśnie 
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chodzi o to, żeby oprócz instruowania i  informowania pokazać dziecku, jak 
w sposób empatyczny i wrażliwy zwracać innym uwagę. Wystarczy podejść 
i  szepnąć do ucha lub odejść z  maluchem na bok i  wyjaśnić. Za każdym ra-
zem, bo wiadomo, że sytuacja z dłubaniem w nosie czy obgryzaniem paznok-
ci pewnie się powtórzy. To nie upoważnia jednak dorosłego do okazywania 
dziecku braku szacunku i publicznego zawstydzania.

Oczywiście niedopuszczalne jest również komentowanie fi zyczności. I nie 
chodzi jedynie o tak oczywiste sprawy jak np. nadmierna tusza, ale też o ele-
menty kulturowo akceptowane, które – wydawać by się mogło – nie przyno-
szą wielkiej szkody, np. Lepiej wyglądasz w innym kolorze, brązowy ci nie pasuje 
albo Jesteś chudy jak patyk. Podkreślanie cech fi zycznych w  publicznych ko-
mentarzach sprawia, że dziecko zaczyna się na nich skupiać i o nich rozmyślać. 
Niekoniecznie w kontekście: Super, że jestem szczupły. Może to się stać powo-
dem kompleksów i nieustannego porównywania się z rówieśnikami.

***

Zawstydzanie może mieć jeszcze wiele postaci, a  niektóre z  nich naprawdę 
trudno dostrzec w  codziennej gonitwie. Dlatego warto zatrzymać się, poob-
serwować i zacząć świadomie komunikować z przedszkolakami. Jest to na po-
czątku dość trudne, może się nawet wydawać odrobinę dziwne lub męczące, 
ale warto. Zawstydzane dziecko wyrośnie na bardzo niepewnego dorosłe-
go. Zanim jednak to się stanie, może czuć do nas żal, może czuć też niemoc, 
bo najczęściej jest bezbronne wobec takich uwag ze strony dorosłego. To pro-
wadzi do braku akceptacji, niskiego poczucia wartości, trudności w  budowa-
niu relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Jeden element pociąga za sobą kolejne, 
bo w przyszłości zawstydzane dziecko będzie się bało okazywać emocje, otwie-
rać w rozmowie, wypowiadać własne zdanie czy choćby zgłaszać się do odpo-
wiedzi. Wszystko z obawy przed kolejnym publicznym upokorzeniem.

Zawstydzanie może mieć jeszcze wiele 
postaci, a niektóre z nich naprawdę 
trudno dostrzec w codziennej 
gonitwie. Dlatego warto zatrzymać 
się, poobserwować i zacząć świadomie 
komunikować z przedszkolakami

Co gorsza, dziecko samodzielnie raczej nie zdoła się wyrwać z zamknięte-
go kręgu zawstydzenia. Wielu dorosłych żyje w takim kręgu, przenosząc ten 
negatywny sposób komunikacji na kolejne pokolenia. Dlatego tak ważne jest 
zauważanie komunikacji przez zawstydzanie, reagowanie na nią. Ostatecznym 
elementem pozwalającym ocenić, czy nasze komunikaty są wspierające, czy 
może właśnie zawstydzające, jest odpowiedź na jedno proste pytanie: Czy ja 
traktuję innych tak, jak sama chciałabym być potraktowana? 

Anna Jankowska – pedagog, autorka poradników dla rodziców i nauczycieli, trenerka 
szkoleń pedagogicznych. Prowadzi blog dla rodziców www.tylkodlamam.pl oraz konsultacje 
pedagogiczne – indywidualne i w placówkach edukacyjnych.

Wydawnictwo SKRZAT

Idealna do zabawy:
•	samodzielnej 
•	dwojga dzieci
•	dziecka z rodzicem

Jedyna 
taka książka

 na rynku…
…pełna różnych możliwości,

 pobudza kreatywność 
i wyobraźnię!

nosek? kotek? 
czereśnia?
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