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Sztafeta pokole  – czyli o roliń
dziadków w wychowaniu

wnucz tą

Babcia i dziadek to jedne z najważniejszych osób w naszym życiu i w życiu naszych
dzieci.  Miano  dziadków zyskują  kiedy  rodzi  się  pierwszy  wnuczek  czy  wnuczka.
Wówczas nasi rodzice wchodzą w zupełnie nową dla nich rolę społeczną, której tajniki
powoli zaczynają poznawać i rozpracowywać. Sztuka bycia dziadkiem, babcią wbrew
pozorom nie jest taka łatwa, wymaga dużej wiedzy, umiejętności obserwacji, taktu czy
otwarcia  na  komunikację  z  rodzicami  dziecka.  Są  tacy  dziadkowie,  którzy  od
pierwszych chwil czują się w nowej roli jak ryba w wodzie, ale są też tacy, którzy
dzień za dniem uczą się jak być dobrym dziadkiem czy babcią. Większość dziadków
cechuje bezgraniczna miłość i akceptacja w stosunku do wnuków. Gdyby mogli, to
nieba by swoim małym skarbom przychylili.

Czy  zastanawialiście  się  kiedyś,  skąd  u  dziadków  bierze  się  taka  zmiana  metod
wychowawczych, biorąc pod uwagę to jak postępowali z Wami jako dziećmi, a jak
podchodzą teraz do wnuków?

Czy zdarzało się Wam pomyśleć – przecież mama nigdy taka nie była, nigdy nam na
tyle  nie  pozwalała,  zawsze  musiał  być  porządek,  zawsze  wszystko  musiało  być
zrobione na czas, etc.

Zmiana postaw wychowawczych wynika z wiedzy i  z  całego bagażu doświadczeń
jakie nasi rodzice nabyli przez te wszystkie lata. Jako dziadkowie zazwyczaj mają już
dużą świadomość wartości życia i  roli  jaka odgrywa zachowanie ciągłości rodziny.
Dodatkowo jako dziadkowie nie są  obciążeni  odpowiedzialnością  rodzicielską jaka
spoczywa na naszych barkach – stąd czasami pojawia się u nich większe „wrzucenie
na luz” czy przyzwolenie  na  sytuacje,  które  nie  mogły mieć miejsca  kiedy to  my
byliście mali. W efekcie stosunek do wnucząt jest zazwyczaj dużo bardziej łagodny
niż do własnych dzieci.



Typy relacji pomi dzy dziadkami aę
wnucz tamię



Rola Dziadków w
wychowaniu wnucz tą

Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że wspaniali dziadkowie są wielkim darem
od losu, a rola jaką mają do odegrania w kształtowaniu młodego pokolenia jest nie do
zastąpienia.  Nikt  inny  nie  jest  w  stanie  sprostać  zadaniom,  które  leżą  na  barkach
dziadków. Są one zarezerwowane tylko i wyłącznie dla nich. A dzieci, których życie
toczy się w pobliżu dobrych dziadków to mali szczęściarze.

To  w  jaki  sposób  dziadkowie  będą  pełnić  swoją  rolę,  w  dużej  mierze  zależy  od
dobrych  relacji  rodzinnych.  Jeśli  w  rodzinie  panuje  przyjaźń,  a  jej  członkowie  są
otwarci  na  wspólny  dialog,  darząc  się  przy  tym szacunkiem i  zaufaniem ich  role
powinny  się  zazębiać  i  uzupełniać.  Cel  powinien  być  wspólny  i  jednoznaczny  –
wychowanie wspaniałego mądrego i wrażliwego człowieka.



Do podstawowych ról,  jakie odgrywają dziadkowie w wychowaniu wnucząt można
zaliczyć:

 1.Wsparcie dla rodziców w sprawowaniu
opieki nad dzie mić
Rolą dziadków jest towarzyszyć młodej rodzinie w opiece nad dziećmi, wspierać ją,
pomagać, służyć dobrą radą, ciepłym słowem. Jednocześnie dziadkowie nie powinni
mieć  aspiracji,  aby  małym  smykom  zastępować  rodziców.  Muszą  się  nauczyć  i
zaakceptować  fakt,  że  ich  wnusio  czy  wnusia  to  przede  wszystkim syn lub  córka
swojej mamy i swojego taty.

2.  Zawsze  u miechni ci  i  niezwykleś ę
cierpliwi mistrzowie coachingu



3.  Ł cznicy  na  linii  młode  pokolenie  aą
historia
Dziadkowie to najlepsi  na świecie nauczyciele historii.  O czasach swojej  młodości
opowiadają jak nikt inny, przekazując niejako przy okazji  wiele faktów zarówno z
historii narodu jak i naszej rodziny.

 4. Kustosze tradycji i rodzinni mediatorzy
Rola dziadków w tym zakresie wiąże się także z pełnieniem funkcji integrującej w
stosunku do całej rodziny. To dziadkowie dbają o to,  aby wszyscy żyli ze sobą w
zgodzie,  aby  mieli  dobre  relacje,  aby  spotykali  się  w  domu  rodzinnym  na
celebrowaniu różnego rodzaju uroczystości.

5.  Nauczyciele   szacunku,  tolerancji  i
empatii
Dzięki  mądrości  i  doświadczeniu  dziadków,  wnukowie  uczą  się  patrzeć  na  wiele
spraw w zupełnie inny sposób, uczą się oddzielać rzeczy czy sprawy naprawdę ważne
od tych,  które  tylko  na  pozór  są  warte  zachodu.  I  nie  chodzi  tu  o  to,  aby wpoić
wnukom własny system wartości, ale aby pokazać, że coś takiego w ogóle jest i dobrze
go mieć,  aby w każdej,  nawet  najtrudniejszej  sytuacji  umieć dokonać wyboru  czy
odnaleźć głębszy sens danego zdarzenia.

 
6.  Symbioza doskonała
Relacja dziadkowie – wnuki to pewnego rodzaju związek symbiotyczny. O zaletach,
jakie dla młodego pokolenia ma bliski kontakt z dziadkami pisałam w powyższych
akapitach. Jednakże nie należy zapominać o korzyściach, jakie z relacji z wnukami
czerpią dziadkowie.

Podsumowanie…
Jak powszechnie wiadomo, i jak wynika to z powyższych rozważań, rola dziadków w
wychowaniu i aktywizowaniu wnuków (na wielu, różnych płaszczyznach) jest nie do
przecenienia. Jeśli nam jako rodzicom zależy na tym, aby nasze dzieci wzrastały w
duchu  akceptacji,  tolerancji  i  szacunku  dla  ludzi  starszych,  warto  w  proces
wychowawczy  aktywnie  zaangażować  dziadków.  A  aby  osiągnąć  zamierzone
rezultaty,  musimy  dołożyć  wszelkich  starań,  aby  w  naszych  domach  wprowadzić
dobrą, opartą na partnerstwie i przyjaźni relację z dziadkami. Kiedy każdy z członków
rodziny będzie dobrze wiedział jaką rolę ma do odegrania w życiu malucha, czego się
od niego oczekuje i jakimi zasadami powinien się kierować w wychowywaniu szkraba
– będzie czuł się potrzebny, kochany, odnajdzie swoje miejsce w całej tej rodzinnej
układance.



KARNAWAŁOWE PĄCZUSIE
SEROWE

SKŁADNIKI:
2 szkl. mąki

1 jajko



1/2 szkl. śmietany
1/2 szkl. cukru

1/2 łyżki proszku do pieczenia
1/2 łyżki sody

25 dkg sera białego
1 łyżka wódki

1 olej

Sposób wykonania:
Wszystko razem wymieszać. Formować małe kuleczki i smażyć na oleju.

SMACZNEGO!

BEZPIECZNE FERIE

 I NIE TYLKO…
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