
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie da się ukryć, że dzieci są małymi badaczami. Niemalże od samego początku 

eksplorują świat, zbierają informacje, obserwują relacje przyczynowo-skutkowe, testują (w tym 

także rodziców). Nieustannie poszukują własnej drogi i sposobów jej pokonywania. My nie 

pokonamy tej drogi za dziecko, jednak możemy pomóc, wskazując tę właściwą. Drogowskazami, 

które ułatwią dziecku utrzymanie właściwego kursu są z pewnością jasno określone zasady. 

Dlaczego? Ponieważ zasady m.in.: 

- porządkują świat i określają reguły, które nim rządzą, 

- dają poczucie bezpieczeństwa, 

- wyznaczają granice między zachowaniami akceptowalnymi i nieakceptowanymi, 

- określają związki z ludźmi. 

 Dzieci potrzebują od nas jasnych komunikatów. Chcą wiedzieć, czego od nich oczekujemy 

i jak daleko mogą się posunąć. Dostarczmy im więc niezbędnych informacji. Pomocny będzie z 

pewnością kodeks domowy, który bez problemu można stworzyć w domowych warunkach.  

Jest to rodzaj umowy z dzieckiem, który określa ramy zachowania.   

 

JAK STWORZYĆ KODEKS DOMOWY? WAŻNE SĄ: 

  

1. Współpraca. 

Reguły są dla wszystkich i obowiązują całą rodzinę. Dlatego cała rodzina powinna uczestniczyć w 

ich tworzeniu. Poza tym każdy (i dorosły i dziecko) chętniej przestrzega zasad i sprawuje kontrolę 

nad nimi, jeśli jest ich współautorem. 

 

2. Odpowiedni dobór słownictwa – zapomnijmy o zakazach!  

Kodeks powinien określać jak należy się 

zachowywać. Tymczasem mamy tendencje do 

tego, żeby mówić dziecku czego ma unikać. Skąd 

zatem dziecko ma wiedzieć co mu wolno, jeśli 

słyszy tylko same zakazy? Unikajmy więc 

zwrotów typu: „nie biegamy”, „nie robimy 

bałaganu”. Lepiej zastąpić je zwrotami: 

„chodzimy spokojnie”, „po zabawie sprzątamy 

zabawki”, itp. 

 

TWORZYMY 

KODEKS DOMOWY 



 3. Ilość – co za dużo, to nie zdrowo. 

Wybierzmy tylko kilka najważniejszych zasad. Przedszkolak jest w stanie zapamiętać dobrze ok. 

5-6 reguł. Dlatego im więcej punktów, tym gorszy rezultat. Na początek można zacząć od 2-3 

zasad i potem kolejno dodawać następne lub modyfikować je.  

 

4. Przystępność i jasność przekazu. 

Im krótsza zasada tym łatwiej ją dziecku zapamiętać i powtórzyć. Zasady powinny być 

sformułowane jasno, krótko i konkretnie. Dobrze, jeżeli będą zawierać wskazówki postępowania. 

Czyli np. zamiast powiedzieć „Dbamy o porządek”, można użyć sformułowania „Zaraz po zabawie 

sprzątamy zabawki”.  

 

5. Forma. 

Kodeks można stworzyć na wiele sposobów, w 

zależności od upodobań. Dla przedszkolaków 

najlepsza będzie forma graficzna. Może to być plakat, 

kolaż, obrazki przyczepione do tablicy korkowej. 

Wykorzystajmy zdjęcia z gazet, wyszukajmy je w 

Internecie lub sami narysujmy kontury i wspólnie 

pokolorujmy.  Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Dla 

własnej wygody obrazki możemy również podpisać. 

Pamiętajmy, że kodeks powinien być czytelny dla 

wszystkich domowników. 

 

6. Podpis – obowiązkowo! 

Ma on określony cel, ponieważ jest potwierdzeniem zawartej umowy. Podpis tworzy z kodeksu 

ważny dokument i podnosi jego rangę. Pod kodeksem koniecznie muszą się podpisać wszyscy 

domownicy. Jeśli dziecko nie potrafi pisać, dobrym pomysłem może okazać się odcisk ręki albo 

palca. 

 

7. Widoczne miejsce. 

Zawieśmy kodeks w centralnym miejscu domu, czy mieszkania. Może to być lodówka, drzwi do 

łazienki, szafa w przedpokoju. Istotne, żeby kodeks był widoczny i każdy z domowników mógł w 

dowolnym momencie przypomnieć sobie ustalone zasady. 

 

KODEKS JUŻ JEST – CO DALEJ?  

Aby kodeks nie był tylko ozdobą, ale również spełniał swoją funkcję, pamiętajmy o:  

  

➢ Przypomnieniach. 

Często wracajmy do kodeksu. Powtarzajmy sobie zasady w wolnych chwilach, aby lepiej je 

zapamiętać. Rozmawiajmy o nich, zadawajmy pytania. Regularnie odwołujmy się do kodeksu, 

gdy jakaś zasada zostanie złamana. Dzieci potrzebują czasu, aby przyswoić nowe reguły.  



 

➢ Dobrym przykładzie. 

Dziecko uczy się głównie przez naśladownictwo, a co za tym idzie przejmuje zachowania 

rodziców. Dlatego jeśli chcemy, aby dziecko przestrzegało ustalonych reguł, sami również ich 

przestrzegajmy. Dziecko nie nauczy się dbania o porządek, jeśli rodzic będzie zostawiał bałagan.  

 

➢ Konsekwencji. 

Jeżeli zasada zostanie wprowadzona na stałe, przestrzegamy jej zawsze. Nie ma odstępstw, ani 

zbędnych dyskusji. Ani ze strony dziecka, ani z naszej strony. Dzięki temu dziecko widzi, że 

kodeks to poważna sprawa, a zasady nie są zależne od naszego widzimisię.  

 

Ustalmy także co zrobić, gdy jakaś zasada zostanie złamana. Oczywiście zawsze należy zacząć od 

rozmowy z dzieckiem. Możemy np. zapytać: „Jasiu, ustaliliśmy wczoraj zasadę, że myjemy zęby 

przed spaniem” albo „Zuziu, zostawiłaś rozsypane kredki, jaką zasadę złamałaś”? Mówmy i 

pytajmy. Być może dziecko nie zdążyło jeszcze przyswoić wszystkich ustalonych reguł. Jeśli 

jednak kodeks mamy już jakiś czas, a zasady są łamane notorycznie, mimo, że ciągle o nich 

przypominamy, warto przyjąć jakieś konsekwencje łamania zasad. Za nieprzestrzeganie kodeksu 

dziecko może np. zrobić rysunek na przeprosiny lub ominie go nagroda za dobre zachowanie. 

System motywacyjny może być skutecznym uzupełnieniem naszego kodeksu. Pamiętajmy 

jednak, żeby zwracać uwagę nie tylko na łamanie zasad, ale także doceniajmy, gdy dziecko 

stosuje się do regulaminu.    

 

 

 Opracowała: 
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Materiały do wykorzystania: 

- dodatkowe wskazówki i przykładowy kodeks 

- obrazki, które można wykorzystać do stworzenia kodeksu 
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