
„Milczący rodzice” 

 

Tytułowe określenie padło podczas spotkania z nauczycielkami przedszkoli z terenu gminy  

Żabno – czyli jest z naszego „podwórka”.  Milczący rodzic odbierając dziecko z przedszkola nie 

podejmuje z nim żadnej rozmowy. Nie ma tematu (pomysłu), potrzeby, siły, cierpliwości, spieszy się, jest 

zajęty własnymi myślami? Powody mogą być różne… 

Nie mówi rodzic, nie mówi dziecko bo tak jest nauczone. Jednak taka „nauka” w znacznym 

stopniu może ograniczyć  możliwości edukacyjne malucha wpływając niekorzystnie na kontakty  

z otoczeniem. Dziecko dopiero odkrywające świat potrzebuje językowych środków zastępujących 

przedmioty, zdarzenia, zjawiska, uczucia (emocje). Musi poprzez słowa nauczyć się przedstawiać  

i opisywać otaczającą go rzeczywistość. Nawet kilkulatek stara się  w różny sposób (czasami trudny do 

przyjęcia ) wpływać na innych ludzi. Sam również  podporządkowuje się (lub nie) poleceniom dorosłych. 

Do takiej regulacji społecznych zachowań konieczny jest odpowiedni poziom rozwoju języka.  

Roli środowiska  rodzinnego w stwarzaniu optymalnych warunków rozwoju mowy dziecka nie 

zastąpi w pełni przedszkole czy później szkoła. Są to instytucje wspierające, rozwijające potencjał już 

„naszkicowany” przez dom. Większość  rodziców w sposób naturalny wpływa na ten językowy  rozwój, 

wzbogacając go jeszcze dodatkowo gdy bywa opóźniony lub zaburzony. Domowe wychowanie językowe 

to wzbudzanie radości z mówienia, zaciekawienie językiem, chęć dzielenia się spontanicznymi uwagami, 

wiadomościami, zadawanie pytań - czyli poznawanie świata i odnajdywanie właściwej do niego drogi.  

Poziom rozwoju języka (słownictwa) zarówno biernego jak i czynnego jest jednym z głównych 

czynników determinującym  życiowe możliwości człowieka. Widzimy to na przykładzie inteligentnych, 

wykazujących określone zdolności i umiejętności dzieci, które gdy posługując się tylko uproszczoną 

formą werbalizacji nie osiągają zadawalających wyników w szkole. Ograniczenia w tym zakresie 

decydują również o społeczno-emocjonalnym funkcjonowaniu dziecka – jego akceptacji lub wykluczeniu 

z grupy rówieśniczej gdzie zdolność werbalnego rozwiązywania konfliktów może redukować agresywne 

zachowania.  

Dlatego nie bądźmy „milczącymi rodzicami” bo kochając swoje pociechy jesteśmy dumni z ich 

sukcesów. Dobra komunikacja z innymi ludźmi, brak oporów przed mówieniem, wyrażaniem poglądów, 

budowanie logicznej, mądrej treściowo i poprawnej gramatycznie wypowiedzi stanowić może najlepszy 

wstęp do każdego życiowego  sukcesu.  
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