
Rywalizacja czy współpraca w 

rodzeństwie? 



2 

PLAN NA DZIŚ: 

 

Kolejność urodzeń dzieci – jakie ma znaczenie 
w kształtowaniu się określonych cech dzieci? 

 

Rywalizacja vs współpraca 

 

Jak wychowywać bez rywalizacji? 

 



Kolejność urodzenia  

– jakie ma znaczenie?  
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Jak tworzyć bezpieczne granice, a nie nieprzepuszczalne mury? 

 

Różne oczekiwania rodziców względem dzieci 

 

Często wiążą się one z różnicami w traktowaniu 
dzieci i przypisywaniu im określonych ról 

 

Mogą powodować psucie przez rodziców 
relacji dzieci  
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Kolejność urodzenia ma znaczenie? 

NAJSTARSZY 

cała uwaga rodziny - skupiona na nim, każdy dba najlepiej jak umie o jego 
rozwój  

nie musi z nikim konkurować 

 

CECHY: 

troskliwi i opiekuńczy - zajmowali się młodszym rodzeństwem 

dobrze zorganizowani, pewni siebie i wierzą we własne możliwości 

odpowiedzialni za siebie i innych 

bywa, że są samokrytyczni wobec siebie, trudniej wybaczają sobie 
popełniane błędy 

zależy im na zaimponowaniu innym, zwłaszcza znaczącym osobom 
(rodzicom, autorytetom).  

– W dzieciństwie, niejednokrotnie aprobatę rodziców otrzymywali, za 
prezentowanie  „dorosłych”, opiekuńczym zachowań nad rodzeństwem 
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ŚREDNI Z RODZEŃSTWA 

Mają cechy starszego dziecka (odpowiedzialność, chęć przypodobania się), jak 
również młodszego (wesołkowatość i zwracanie na siebie uwagi otoczenia). 

 

 CECHY: 

częściej ulegają presji otoczenia, są podatni na perswazję rówieśników 

mają więcej sukcesów w zajęciach sportowych lub wymagających kreatywności 

są wrażliwi na inne osoby  

są dobrymi negocjatorami i potrafią przywracać dobre stosunki, pomiędzy 
zwaśnionymi stronami  

– W dzieciństwie - funkcja mediatora w sporach między 
starszym i młodszym rodzeństwem. 

 

szybciej opuszczają rodzinny dom 

bywają zagubieni; nie wiedzą, w którą stronę mają iść  

mają niższą pewność siebie niż starsze rodzeństwo 
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NAJMŁODSZY Z RODZEŃSTWA 

dla nich najistotniejsze jest to, że nie muszą się martwić o zdetronizowanie, 
co często przekłada się na to, że w życiu dorosłym nadal pozostają dziećmi 

rodzice mniej się zamartwiają i na więcej pozwalają, dlatego najmłodsze 
potomstwo jest często znacznie bardziej otwarte i śmiałe niż reszta 
rodzeństwa 

 

 CECHY: 

potrafią wykorzystać swoją sytuację, do osiągania własnych celów 

częściej podejmują ryzykowne działania 

dzięki swojej otwartości są bardzo kreatywne i oryginalne również w stylu 
bycia 

są słabo zorganizowane, ale wcale im to nie przeszkadza 

łatwo ulegają rozczarowaniu i mogą wykazywać niższe poczucie własnej 
wartości. 
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Wracamy do muru 

Sytuacja: „Jesteś starszy, mądrzejszy, ustąp”, „Powinieneś się 
podzielić” 

 

Dlaczego mam  oddać coś, co należy do mnie? 

 

Skutek:  

– poczucie oszukania, niesprawiedliwości  

– przymus prowadzi do braku szacunku do drugiej osoby 

– zaczną rodzić się antypatia i niechęć 

– pojawia się nieszczerość: ukryję cenną rzecz jak najgłębiej; 
będę się nią bawił tylko gdy młodszego nie będzie  
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Co robić? 

Po pierwsze, zapytać starsze dziecko, czy jest gotowe się podzielić, po czym 
pozwolić mu na podjęcie decyzji i ją uszanować 

 

ZASADA SYMETRII:  

– starsze dziecko nie będzie wyrywało zabawek młodszemu, młodszemu także 
nie będzie tego wolno robić 

– jeżeli starsze ma zachowywać się cicho, gdy młodsze usypia, to młodszemu 
należy tłumaczyć, by nie krzyczało, gdy starsze rodzeństwo jest zajęte 
odrabianiem lekcji 

 

Po co: 

– chodzi o to, żeby obowiązywały zasady  

– by starsze czuło, iż zasady chronią je w takim samym stopniu, jak młodszego,  
zatem mają sens 

– poczucie SPRAWIEDLIWOŚCI i ZROZUMIENIA 
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To dobrze, że każde z dzieci jest inne 

Szukajmy atutów w różnicach  
 
Jeśli podkreślamy różnice, to w pozytywnym stopniu, a nie mówiąc 
jednocześnie o brakach danej cechy czy zachwianiach u drugiego dziecka  
– TAK: „Janek świetne gra w piłkę, a Adam bardzo dobrze radzi sobie z 

angielskim” 
– NIE: „Zobacz, jak twój brat fantastycznie zna angielski, mógłbyś trochę bardziej 

się do tego przyłożyć”.  
 

Powstrzymujmy się, ponieważ: 
– opinie rodziców wpływają na to, w jaki sposób my, rodzice zaczynamy 

myśleć o swoich dzieciach 
– na to, co rodzeństwo myśli samo o sobie 
– na to, co myślą o ich dzieciach dziadkowie, wychowawcy, trenerzy 

 

Gdy podkreślamy różnice miedzy dziećmi, zaczyna tworzyć się wzajemna 
niechęć, nieufność, rywalizacja 
–  „On jest pupilkiem taty/mamy. Jemu nie można ufać”.  

 
 



Rywalizacja vs współpraca 
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Rywalizacja  

 

 

 

„Rywalizacja, to stawianie ludzi w 
sytuacji, w której warunkiem 

odniesienia sukcesu przez  jedną 
osobę, jest niepowodzenie innych” 

 

    Alfie Kohn 
(“Wychowanie bez nagród i kar. Rodzicielstwo 

bezwarunkowe”) 
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Rywalizacja 

Tylko jedno może wygrać 

 

Rywalizacja rodzeństwa to ciągła 
walka – na każdym polu, 
niezależnie od sytuacji. 

 

Obie strony dążą do uzyskania 
przewagi we wszystkich 
dziedzinach – w nauce, sporcie, 
życiu towarzyskim, rodzinnym i 
osobistym.  

 

W wypadku przegranej często 
pojawia się zazdrość o sukcesy 
brata czy siostry.  
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To naturalna sytuacja gdy w domu jest co najmniej dwójka 
dzieci  

 

Najsilniejsza jest rywalizacja między  

– rodzeństwem w podobnym wieku 

– między rodzeństwem tej samej płci  

 

Między chłopcami - gwałtowniej (choć jest wiele wyjątków). 
Często kończą się bójką  

 

Dziewczynki - prowadzą walkę psychologiczną 
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Zalety  Wady 

nauka prowadzenia sporów i dochodzenia do 

kompromisu  
napięta atmosfera w domu 

nauka asertywności i współczucia, dążenie do 

przeforsowania swojego stanowiska z 

jednoczesnym braniem pod uwagę uczuć drugiej 

strony  

efektem bójek może być wyrządzanie sobie 

krzywd nie tylko fizycznych, ale i psychicznego 

cierpienia 

umiejętność rozpoznawania emocji i panowania 

nad nimi  

zazdrość o rodzeństwo może się przerodzić w 

trwałą niechęć w dorosłym życiu  

motywacja do pracy, rozwijanie zdolności i 

podnoszenie kwalifikacji  

pogorszenie relacji między członkami rodziny 

(brak wzajemnego zaufania, stronniczość, 

tworzenie stałych sojuszy) 

nauka cierpliwości, wytrwałości i konsekwencji w 

dążeniu do celu  

ciągła walka może stać jedynym sposobem na 

osiąganie celów w przyszłości 

zwiększona odporność na stres  
uleganie - wpływa na obniżenie poczucia własnej 

wartości 



Jak wychowywać bez rywalizacji? 
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Zasady i mówienie o emocjach  

Ustal jasne, takie same dla wszystkich dzieci, ZASADY 
funkcjonowania w domu 

 

Bądź KONSEKWENTY, ale jednocześnie bądź EMPATYCZNY 

 

ZAUWAŻAJ emocje dzieci oraz to co się z nimi dzieje pod ich 
wpływem 

 

NAZYWAJ emocje („Jest ci smutno, bo Zosia zabrała Ci zabawkę?”), 
rozmawiaj o nich 
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POZWÓL dziecku POFANTAZJOWAĆ i wyrazić życzenie 

(„Chciałbyś, żeby go tu nie było”) 

 

ZACHĘĆ do wyrażenia uczuć w taki sposób, jak potrafi na swoim 

etapie rozwoju i w najlepszy dla siebie sposób 

– „Może spróbowałbyś  narysować/napisać/opisać/opowiedzieć  
mi swoją złość?” 

 

PODPOWIEDZ rozwiązanie („Powiedz Jankowi, dlaczego jesteś 

na niego zły”) 

 

NIE ZAPRZECZAJ tym emocjom („Nie możesz być zły, to twoja 

siostra!”) 
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Rozwiązania 

Nie dawaj od razu idealnych 
rozwiązań  
 
– Są dobre z twojego pkt-u 

widzenia.  
 

– Największy skarb i nauka dla 
dziecka, to ZNALEŹĆ 
SAMEMU najlepsze dla siebie 
rozwiązanie 
 

– Nauczy się ROZPOZNAWAĆ 
SWOJE POTRZEBY (a nie tylko 
co powinno, a czego w tej 
sytuacji nie powinno chcieć) 
 

– podpowiadaj w ostateczności, 
gdy widzisz, że dziecko nie 
radzi sobie z wymyślaniem dla 
siebie rozwiązania 
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Porównania 

Złota zasada:  

 

Porównuj dziecko z nim samym, nie z 
innymi. 

 
Nie oceniaj, nie etykietyzuj („Jesteś taki rozproszony”)  

 

 

Opisuj zachowanie, a nie cechy pejoratywne  
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Widzisz problem – opisz, co widzisz, czujesz lub to, co należy 
zrobić − bez odwoływania się do zachowania brata czy siostry 

 

 

 

 

 

 

 

„WIDZĘ, rozrzucone książki na twoim biurku. CZUJĘ SIĘ 
poirytowana, bo prosiłam byś je sprzątnął. Proszę POUKŁADAJ  
je na półkach”).  
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Stawiaj na współpracę między dziećmi 

Podkreślaj mocne strony danego dziecka 

 

Zwracaj uwagę na to, że każde dziecko ma inne potrzeby i je 
zaspokajaj.  

– „Mamo, a z nią wczoraj byłaś na rowerze, a ze mną nie” – 
„Mamy zaplanowana na ten weekend wyprawę na kajaki”;  

– „Mamo, ja też chcę nowy kostium do pływania”  - Dla 
„malarki” nowe pędzle, dla pływaczki nowy kostium.   

 

Spędzanie czasu tylko z jednym dzieckiem  

 

Sojusze w „zdrowej” rodzinie powinny się zmieniać co jakiś 
czas.  
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Dobre zwyczaje 

Nie prowokuj sytuacji, w której 
ktoś musi wygrać, np. kto 
pierwszy zje obiad, kto 
pierwszy się ubierze.  

Zadbaj, aby dzieci razem się 
śmiały.  

Doceniaj i chwal przyjemnie 
spędzone wspólne chwile. 

Doceniaj wspólne inicjatywy.  

Zachęcaj, aby dzieci  

– bawiły się czymś po kolei,  

– uczyły się dzielić, 

– współpracowały, aby 
uzyskać efekt 
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„Dzieci potrzebują być kochane 

bezwarunkowo.  

Ważne jest aby wystartowały w życie z 

solidnym fundamentem, który bierze się z 

akceptacji bez żadnych zobowiązań”. 

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

