
Czy rodzice mają wpływ na 

kształtowanie się relacji w 

rodzeństwie? 
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PLAN NA DZIŚ: 

Jak wyglądała w dzieciństwie nasza (tj rodziców, gdy byli dziećmi) więź z 
bratem lub siostrą i czy miało to wpływ na ukształtowanie się tych relacji 
w dorosłym życiu? 

 

Jaki wpływ mieli RODZICE na kształtowanie się naszych relacji z 
rodzeństwem? 

– Wspierali, łączyli czy rozdzielali 
 

Istota relacji rodzic-dziecko już od urodzenia. 

 

Jak kształtują się etapy rozwoju relacji? 

 

Co zrobić żeby poprawić relację swoich dzieci? 
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CHWILA ZASTANOWIENIA 

Jakie ja miałem relacje z rodzeństwem? 

 

Czy jestem starszy z rodzeństwa, młodszy, „środkowy” czy jestem 
jedynakiem? 

 

W jaki sposób moi rodzice pomagali mi kształtować relacje z 
siostrą/bratem? 

 

W jaki sposób utrudniali? 

 

Czy obowiązki, przyjemności lub przywileje jakie miałem w związku z 
kolejnością mojego urodzenia miały znaczenie? 

– Lubiłem to / nie lubiłem? 

– Było przydatne w życiu / utrudniające? 
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Czy chciałbym mieć inne relacje? Czy czegoś mi w nich brakuje, a czegoś 
jest zbyt dużo? 

 

Co bym zmienił gdybym miał na to wtedy wpływ? 

 

Na co teraz, jako rodzic zwracam szczególnie uwagę w wychowaniu moich 
dzieci? 

– Czy ma to związek z relacjami, jakie ja miałem z 
rodzeństwem? 

– Czy powielam model przekazany przez rodziców czy jest 
wręcz przeciwnie? 

– A może umiem wypośrodkować? 

 



Kształtowanie więzi od początku 
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Gdy pojawia się maluch 

Jeszcze przed pojawieniem się 
malucha – opowiadamy, 
przygotowujemy:  
 
– jak zmieni się nasze życie,  
– co będzie ciekawego,  
– za co może być 

odpowiedzialne starsze 
rodzeństwo,  

– dlaczego ono będzie 
bardzo ważne w sytuacji 
pojawienia się młodszego 
brata lub siostry, 

– jaką będzie miało rolę,  
– w czym będzie mogło 

pomóc, itp. 
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Przygotowujemy na: 

– możliwe trudy,  

– większą samodzielność,  

– odpowiedzialność  

(na czym konkretnie będzie to polegało?) 
 

Wzmacnianie:  

– zapewnienie, o tym, że nadal będziemy spędzali czas 
razem 

– opowiadanie, w jaki sposób? 
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Wzmacniajmy od początku 

Fizyczny dostęp do siebie !!! 

 

Nie wystarczy obecność w tym samym pokoju 

 

Możliwość pogłaskania, delikatnego przytulenia, całowania 
itp. 

 

Ważne na późniejszych etapach (szturchanie, ale i 
przytulanie, obejmowanie, chodzenie za rączkę, jeśli chcą) 

 

Na dalszych etapach: sama obecność starszego rodzeństwa 
kojąca, bezpieczna działa podobnie, jak obecność rodzica 

 



Etapy rozwoju relacji  

oraz sposoby jej wspierania 
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ETAPY ROZWOJU RELACJI 

 Wg Dr Gordon’a Neufeld’a 
(psycholog rozwojowy; autor i 
współautor wielu badań i prac nt 
przywiązania dzieci i rodziców oraz 
rodzeństwa) 

 

TEORIA: Każdy związek musi 
przejść 6 etapów, by uzyskać 
bezpieczną relację: 

1. Widzę Cię 

2. Coś wspólnego  

3. Lojalność i poczucie 
przynależności 

4. Być ważnym dla drugiego 

5. Miłość 

6. Poczucie bezpieczeństwa i 
zaufania  
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1. Pozwól dzieciom siebie wzajemnie ZAUWAŻYĆ 

 

W różnych sytuacjach, w rozmowach, śmiechu, 
grach, wspólnym organizowaniu czasu, 
planowaniu, a także łamaniu ustalonych zasad 

 

Jest obok mnie równoważny człowiek, który ma 
takie same lub podobne potrzeby do moich i takie 
samo prawo, jak ja do zaspokojenia ich 

 

To zwiąże ich na poziomie podstawowym  
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Jak to zrobić? 

Umożliwiać im kontakt ze 
sobą: 
– Wspólne posiłki, wyjazdy, 

atrakcje 

 

Gdy spędzają wspólnie czas – 
usunąć się w cień: 
– Nie zapraszanym, nie wchodzić 

do zabawy 

– Nie komentować 

– Obserwować, nienachalnie – to 
też będzie dla mnie informacja, 
gdzie warto moje dziecko 
później wesprzeć, na co zwrócić 
uwagę 
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2. Mamy wiele wspólnego 

Uświadomienie sobie 
wspólnych podobieństw  
 z rodzeństwem 

 

Jak pomóc: 
– Szukać cech wspólnych, które 

łączą dzieci 

– Sposób spędzania czasu, 
równie atrakcyjny dla każdego 
z dzieci  

– Angażowanie dzieci do tych 
samych czynności  

– Planować rozrywkę miłą dla 
każdego z nich  
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Mamy wspólne korzenie – rola Dziadków 

• Oglądanie rodzinnych 
zdjęć  

• Tworzenie drzewa 
genealogicznego  

• Spędzanie czasu z 
dziadkami 

• Namówienie na 
wspomnienia 

 

• „Jesteście najbardziej 
podobnymi genetycznie 
osobami na świecie”  
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3. Lojalność i poczucie przynależności 

Tworzymy zespół 

Lojalność względem siebie 

Jesteśmy w jakiś sposób od siebie 
zależni  

Jesteśmy za siebie odpowiedzialni 
(nie tylko starsze za młodszego ale 
w drugą stronę również) 

 

Na ten etap potrzeba wielu lat, 
wielu kłótni, rozwiązywania 
konfliktów, szans robienia tego 
samodzielnie, bycia ZE sobą, nie 
tylko OBOK siebie 

 

POMYSŁ: Dzień/wyprawa/posiłek 
rodzeństwa/braci/sióstr -  stery 
przekazujemy w ręce dzieci 

– Współpracując tworzą 
coś dla rodziny  

 



16 

4. BYĆ WAŻNYM 

 

Tworzy się poczucie bycia ważnym dla brata/siostry 

 

Nie tylko spędzamy ze sobą czas, tworzymy zespół, mamy 
podobne potrzeby, ale jesteśmy w stanie się POŚWIĘCIĆ  
 

• Stanąć w obronie 

• Sprawić miłą niespodziankę 

• Wspieranie się dzieci nawzajem 

• Przeżywanie trudnych momentów razem 
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5. Miłość 

Nie przychodzi od razu, 
zwłaszcza w dojrzalszym 
wydaniu, jednak z czasem 
rodzeństwo zdaje sobie 
sprawę, że relacje je łączące 
warunkuje miłość 
 
Dzieci nie są już dla siebie 
miłe, tylko w momentach gdy 
rodzice patrzą, z obawy przed 
utratą przywilejów, ale ich 
działania wynikają z głębszych 
uczuć 
• przeproszenie z wewnętrznej 

potrzeby,  
• przytulenie, gdy drugiemu 

dzieje się krzywda, jest 
smutny 
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6. Poczucie bezpieczeństwa i zaufania 

Silne poczucie przywiązania 

Śmiałość w zdradzaniu tajemnic 

 

To etap, na którym można dzielić się własnymi lękami, 
pragnieniami, marzeniami, planami  

 

Komunikacja - dojrzalsza i pełniejsza  

– wypływa z poczucia bliskości i troski o drugą osobę  

 

• Ten etap można osiągnąć po wielu latach  

• Wymaga czasu, zaangażowania i gotowości  
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Katarzyna Czekierda-Pieciuk 
www.psychoterapia-czekierda.pl 

 

 

tel.: 693 993 992 
katarzyna.czekierda@gmail.com 

 
https://www.facebook.com/katarzyna.czekierda.pieciuk/ 

http://www.psychoterapia-czekierda.pl/
http://www.psychoterapia-czekierda.pl/
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