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STRESZCZENIE

Rodzina jest podstawowym środowiskiem życia i wychowania 
każdego człowieka. Jej brak lub dysfunkcja wpływają w sposób 
negatywny na rozwój dziecka. Zdaniem wielu naukowców jedynie 
pełna i zgodna rodzina daje dziecku możliwość dorastania w pra-
widłowych warunkach, uzyskania dobrego wychowania oraz pozy-
tywnych wzorców na przyszłość.
Wiedza pedagogiczna rodziców ma niezwykle istotne znaczenie 
w kształtowaniu postaw wychowawczych oraz sposobów prze-
kazywania dzieciom informacji, zachowań i umiejętności życio-
wych. Rodzice zazwyczaj nie mają naukowej wiedzy z zakresu 
pedagogiki, psychologii i innych dziedzin społecznie użytecznych. 
Badacze podkreślają jednak, ze w ich przypadku bardzo dobre 
efekty daje posiadanie podstawowej wiedzy o życiu powiązanej 
z empiryczną wiedzą na temat wychowania potomstwa oraz zain-
teresowaniem spawami i problemami dziecka. 
Świadomość rodziców dotycząca chociażby prawidłowego żywie-
nia dzieci powinna zatem odnosić się w głównej mierze do: zna-
jomości zasad prawidłowego żywienia w poszczególnych fazach 
rozwojowych dziecka i młodego człowieka, znajomości jego po-
trzeb, temperamentu, fazy rozwojowej, w której ich dziecko aktu-
alnie się znajduje, jak również zagrożeń, które wynikają z niepra-
widłowego żywienia (nadwaga, otyłość, niedożywienie, anoreksja, 
bulimia, cukrzyca).
Rodzice mający nawet podstawową wiedzę na temat prawidłowego 
żywienia oraz zdrowego stylu życia zazwyczaj zdają sobie sprawę, 
że żywienie dziecka ulega zmianom i modyfi kacjom pod wpływem 
różnorodnych czynników. W związku z tym sposób żywienia dziec-
ka musi być każdorazowo dostosowany do jego indywidualnych 
potrzeb oraz możliwości.

SŁOWA KLUCZOWE: czynniki rodzinne, rodzice, dzieci, nawyki ży-
wieniowe, wychowanie.

ABSTRACT

The family is a basic environment for each person. Its absence or 
dysfunction negatively affects the child’s development. According 
to the scientists , only a complete and consistent family gives the 
child the opportunity to grow up in normal conditions, education 
and obtain positive role models for the future.
Parents’ teaching knowledge is of paramount importance in 
shaping educational attitudes and ways of conveying information, 
attitudes and life skills to children. Parents usually do not have the 
scientifi c knowledge of pedagogy, psychology, and many socially 
useful areas. The researchers emphasize, however, that having 
basic knowledge of life associated with empirical knowledge 
about the education of offspring and problems of the child brings 
very good results.
Parents’ awareness on proper nutrition of children should, there-
fore, relate mainly to the knowledge of the principles of nutrition 
at various stages of the child’s development, knowing the child’s 
needs, temperament, as well as the threats connected with poor 
nutrition (overweight, obesity, malnutrition, anorexia, bulimia, dia-
betes).
Parents who have even basic knowledge of proper nutrition and 
a healthy lifestyle usually realize that feeding a child undergoes 
changes and modifi cations under the infl uence of various factors. 
Therefore, the diet of the child must always be adapted to suit 
individual needs and capabilities.

KEYWORDS: family factors, parents, children, eating habits, edu-
cation.

Znaczenie rodziny w rozwoju dziecka
Rodzina jest podstawowym środowiskiem życia i wy-
chowania każdego człowieka. Jej brak lub dezintegra-
cja wpływają w sposób negatywny na rozwój dziecka 
i młodego człowieka. W opinii badaczy jedynie pełna 

i zgodna rodzina daje dziecku możliwość dorastania 
w prawidłowych warunkach wychowawczych [1]. 

Proces wychowania w rodzinie jest procesem dwu-
torowym, w którym rodzice dokonują określonych insty-
tucjonalnych i zamierzonych zabiegów wychowawczych, 
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w ramach których usiłują nadać całemu procesowi pe-
wien zaplanowany kierunek [2]. Niezależnie od powyż-
szego procesu wychowania rodzice dokonują nieustan-
nych prób poprawiania i utrzymywania pozytywnej 
atmosfery w domu rodzinnym. 

Rodzice przejawiający właściwe postawy rodziciel-
skie starają się w sposób świadomy oraz zamierzony 
organizować wychowanie swoich dzieci, zapewnić im 
opiekę i warunki materialne umożliwiające ich prawi-
dłowy rozwój psychofi zyczny. Zaspokajają oni również 
potrzeby fi zjologiczne dziecka oraz zapewniają mu nie-
zbędne do właściwego rozwoju poczucie bezpieczeń-
stwa [3]. 

Wspomniana powyżej prawidłowa struktura rodziny 
stanowi jeden z najistotniejszych warunków skuteczne-
go wychowania oraz przekazywania dzieciom umiejęt-
ności nawiązywania i podtrzymywania relacji między-
ludzkich. Innym czynnikiem warunkującym prawidłowe 
wychowanie jest umożliwianie dzieciom wchodzenia 
w relacje międzyludzkie, dzięki którym nabywają one 
wiedzy i umiejętności nawiązywania i podtrzymywania 
kontaktów, pomagania innym czy współdziałania [1, 3].

Prowadzone badania wykazały, że rodziny cechu-
jące się wysokim stopniem integracji łatwiej przenoszą 
właściwe postawy wzajemnego szacunku i odnoszenia 
się do siebie. Natomiast niepowodzenia małżeńskie, 
zbyt duże zaangażowanie w pracę zawodową, uzależ-
nienia czy brak zrównoważenia moralnego wpływają 
na dezintegrację życia rodzinnego i mogą stanowić 
podstawę do negatywnego rozwoju osobowości [4]. 
W innych badaniach [5] wykazano również, że silna więź 
społeczno-emocjonalna przyczynia się do prawidłowe-
go kształtowania się osobowości dziecka. Natomiast 
w przypadku niedostatecznego zaspokojenia potrzeb 
społeczno-emocjonalnych młodego człowieka docho-
dzi do ujawniania się różnorodnych zaburzeń (frustra-
cja, postawy lękowe, obniżona samoocena, obniżony 
poziom aspiracji), które w konsekwencji przyczyniają 
się do pogorszenia funkcjonowania dziecka w kręgach 
społecznych. 

W świetle powyższych rozważań stwierdza się, że 
rodzina stanowi pierwotne, najbardziej naturalne i rów-
nocześnie niezastąpione środowisko wychowawcze. 
Zasadniczą podstawę do wychowania rodzinnego sta-
nowi prawidłowa struktura rodzinna opierająca się na 
wzajemnej miłości rodziców i wpływająca w sposób po-
zytywny na relacje pomiędzy rodzicami a ich dziećmi. 
Brak rodziny lub dezintegracja środowiska rodzinnego 
prowadzą natomiast do ujawniania się zaburzeń w za-
chowaniu dziecka i ujawniania przez nich skłonności do 
zachowań agresywnych, przestępstw czy uzależnień 
od substancji psychoaktywnych.

Wiedza na temat prawidłowego żywienia 
dzieci
Wiedza pedagogiczna rodziców ma niezwykle istotne 
znaczenie w kształtowaniu ich postaw wychowawczych 
oraz sposobów przekazywania dzieciom informacji, po-
staw i umiejętności [6]. Rodzice zazwyczaj nie mają na-
ukowej wiedzy na temat procesu wychowania. Badacze 
podkreślają jednak, że bardzo dobre efekty przynosi po-
siadanie minimalnej wiedzy naukowej powiązanej z em-
piryczną wiedzą na temat wychowania potomstwa oraz 
zainteresowaniem sprawami i problemami dziecka. 

Wiedza rodziców dotycząca prawidłowego żywie-
nia dzieci powinna zatem odnosić się w głównej mierze 
do: znajomości zasad prawidłowego żywienia w po-
szczególnych fazach rozwojowych dziecka i młodego 
człowieka, znajomości jego potrzeb, temperamentu, fazy 
rozwojowej, w której ich dziecko aktualnie się znajduje, jak 
również zagrożeń, które wynikają z nieprawidłowego 
żywienia (nadwaga, otyłość, niedożywienie, anoreksja, 
bulimia, cukrzyca). Rodzice mający nawet podstawową 
wiedzę na temat prawidłowego żywienia oraz zdrowego 
stylu życia zazwyczaj zdają sobie sprawę, że żywienie 
dziecka ulega zmianom i modyfi kacjom pod wpływem 
różnorodnych czynników. W związku z tym sposób ży-
wienia dziecka musi być każdorazowo dostosowany do 
jego indywidualnych potrzeb oraz możliwości [7]. 

Jak podkreślają badacze, wiedza oraz świadomość 
rodziców na temat prawidłowego odżywiania dzie-
ci wciąż są niewystarczające. Efektem niewiedzy jest 
występowanie w populacji najmłodszych mieszkańców 
Polski konsekwencji błędów żywieniowych popełnia-
nych przez ich rodziców. W swoich doniesieniach bada-
cze podkreślają również konieczność edukacji rodziców 
w zakresie prawidłowego żywienia. Głównym jej celem 
powinno być zapoznanie wszystkich członków rodziny 
z zasadami prawidłowego żywienia oraz wykorzystania 
poznanych zasad w planowaniu zbilansowanej diety [8, 
9]. Wiedza ta powinna być również przekazywana naj-
młodszym członkom rodziny, których w największym 
stopniu dotyczy. Dzieci bardzo chętnie i bardzo łatwo 
przyswajają sobie nowe wiadomości. Zdarza się rów-
nież, że niejednokrotnie dzieci mają znacznie większą 
wiedzę na temat prawidłowego żywienia niż ich rodzi-
ce. Powielają jednak nawyki oraz błędy żywieniowe 
swych rodziców, gdyż ci ostatni mają wyraźne braki 
w elementarnej wiedzy na temat prawidłowego żywie-
nia. Zdarzają się także przypadki występowania błędów 
żywieniowych oraz powielania niewłaściwych nawyków 
przez rodziców, którzy mają pewien zasób wiedzy na 
temat prawidłowego żywienia [10]. Zjawisko takie jest 
najczęściej wynikiem niechęci rodziców wobec zmiany 
własnych postaw. Niestety w takich rodzinach edukacja 
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żywieniowa najczęściej nie przynosi oczekiwanych re-
zultatów, gdyż dzieci będą brały niewłaściwy przykład 
ze swoich rodziców lub, zauważając wyraźne różnice 
pomiędzy zasadami zdrowego żywienia, o których mó-
wią rodzice, a prezentowanymi przez nich postawami, 
będą równie rozdarte. 

Potrzeby dzieci oraz ich temperament
Potrzeby są niekoniecznie świadomymi właściwościami 
człowieka, które mogą być odczuwane jako świadomy 
lub nieuświadomiony brak czegoś i których zaspoko-
jenie stanowi warunek utrzymania jednostki (lub spo-
łeczeństwa) przy życiu. Badacze [11] wyróżniają: po-
trzeby biologiczne (niezbędne do utrzymania jednostki 
przy życiu – oddychanie, odżywianie, wydalanie, ruch 
i wypoczynek fi zyczny, sen, termoregulacja, ochrona 
przed bólem oraz niebezpieczeństwem), potrzeby psy-
chospołeczne (myślenie, poznawanie rzeczywistości, 
wolność działania respektująca prawa i wolność in-
nych osób, odpowiedzialność za własne postępowanie, 
współżycie społeczne, praca, ciągły rozwój, twórczość) 
oraz potrzeby współżycia społecznego (życie rodzin-
ne, schronienie i bezpieczeństwo w domu rodzinnym, 
miłość bliskich, miłość do bliskich, przyjaźń, potrzeba 
zabawy i rozrywek).

Maslow [12] wysnuł koncepcję, zgodnie z którą 
środowisko pełni szczególną funkcję w zaspokajaniu 
potrzeby bezpieczeństwa, które może zaakceptować 
jednostka, dążąc do wzrostu bez przeszkód. Niezapew-
nienie dziecku poczucia bezpieczeństwa może skut-
kować zatrzymaniem wzrostu dziecka na określonym 
etapie jego rozwoju. W opinii badacza środowisko jest 
także źródłem lęku rodzącego się z braku poczucia bez-
pieczeństwa (stałe krytykowanie, ośmieszanie, krzyw-
dzenie fi zyczne i psychiczne). Dochodzi wówczas do 
prób zaspokojenia niezaspokojonych potrzeb jednostki 
w sposób ukradkowy, który nie narazi jej na dezaprobatę 
ze strony środowiska. Jednostka ta może również starać 
się zapomnieć o własnych niezaspokojonych potrzebach, 
używając do tego takich mechanizmów obronnych, jak: 
wyparcie, racjonalizacja, stłumienie, sublimacja, kom-
pensacja, projekcja czy konwersja. Zdarza się również, 
że jednostka, której potrzeby nie zostały odpowiednio 
zaspokojone, odczuwa nienawiść oraz agresję, reaguje 
przemocą lub zamyka się przed otoczeniem. 

Efekty niezaspokojenia lub niewłaściwego zaspo-
kojenia potrzeb dziecka mogą przejawiać się poprzez 
utrwalanie się u niego niewłaściwych nawyków żywie-
niowych – zastępowanie określonych potrzeb życio-
wych jedzeniem. Jedzenie może dawać dziecku poczu-
cie bezpieczeństwa, może stanowić namiastkę miłości, 
formę ucieczki przed problemem, sposób na pociesze-
nie. Dzieci, których potrzeby nie zostają zaspokojone, 

narażone są bardziej niż ich rówieśnicy na występowa-
nie zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompul-
sywne objadanie się), które prowadzą w konsekwencji 
do niedożywienia ilościowego, niedożywienia jakościo-
wego, nadwagi oraz otyłości.

Temperamentem są względnie stałe cechy organi-
zmu, pierwotnie, biologicznie zdeterminowane. Prze-
jawiają się one w formalnych cechach zachowania, 
sprowadzających się do poziomu energetycznego 
i charakterystyki czasowej reakcji [13]. Znajomość uspo-
sobienia dziecka oraz jego temperamentu stanowi nie-
zwykle istotny element wpływający na nabywanie przez 
dziecko właściwych nawyków, w tym również nawyków 
żywieniowych. 

Zarówno potrzeby dziecka, jak i jego temperament 
mają wpływ na kształtowanie się jego nawyków żywie-
niowych. Układ nerwowy sangwinika cechuje się dużą 
siłą procesów pobudzania i hamowania, równowagą 
i ruchliwością [13]. Dzieci o takim temperamencie są 
odporne i sprawne, w związku z czym trudno jest wy-
wołać u nich zaburzenia czy choroby nerwowe nawet 
w niesprzyjających warunkach życiowych. Jeśli przy-
swoją sobie określone nawyki żywieniowe (tak właści-
we, jak i niewłaściwe), trudno jest je zmienić. Sangwinicy 
są zdolni do utrzymania równowagi między organizmem 
a sytuacją, w której się znajdują, dlatego też rzadko po-
padają oni w zaburzenia żywienia. 

Układ nerwowy fl egmatyka odznacza się dużą 
siłą i równowagą procesów pobudzania i hamowania 
przy równoczesnej małej ruchliwości. W ich przypad-
ku również trudno jest wywołać chorobę nerwową czy 
zaburzenia nerwowe nawet w trudnych sytuacjach ży-
ciowych. Wynika to w głównej mierze ze stosunkowo 
dużej bezwładności procesów pobudzania i hamowa-
nia. Dzieci tego typu z trudnością przystosowują się do 
szybko zmieniających się warunków życia [13]. Dlate-
go też w przypadku utrwalenia w nich niewłaściwych 
nawyków żywieniowych ich zmiana jest długotrwałym 
i niezwykle żmudnym procesem. 

Choleryk jest natomiast typem silnym, ruchliwym 
i niezrównoważonym. Cechuje go przewaga procesów 
pobudzenia nad procesami hamowania, co sprawia, 
że cholerycy odznaczają się bardzo dużą energią ży-
ciową przy równoczesnym braku opanowania, gwał-
townością oraz wybuchowością. Dzieci wykazujące 
ten typ temperamentu pod wpływem sytuacji frustru-
jących wykazują niezwykle silny bunt oraz agresję. 
Równocześnie dzieci te wykazują dużą odporność na 
zmęczenie komórek nerwowych przy jednoczesnej ła-
twości przewodzenia w tych komórkach (dziecko jest 
odporne na zmęczenie, ale bardzo często niezrówno-
ważone) [13].
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Natomiast melancholik cechuje się słabością pro-
cesów pobudzania oraz niewielką ruchliwością, przez 
co jest bierny, zachowawczy i powolny. Dzieci z takim 
temperamentem źle znoszą silne pobudzenia zewnętrz-
ne i trudno przystosowują się do zmian zachodzących 
w otoczeniu. Są mało odporne na trudne sytuacje 
życiowe, co sprawia, że z dużą łatwością popadają 
w kompleksy, stają się bierne oraz apatyczne. Nie lubią, 
a często wręcz nie potrafi ą samodzielnie podejmować 
decyzji, są nieufne, obawiają się porażek i stronią od 
towarzystwa innych osób. Melancholicy, przeżywając 
swoje realne lub wyimaginowane porażki, unikają to-
warzystwa innych osób, bardzo często uciekając się 
do jedzenia, jako sposobu radzenia sobie z trudnymi 
sytuacjami. Przez to wykazują skłonność do nadwagi 
i otyłości. Należy w tym miejscu podkreślić, że ucie-
kanie się do jedzenia w trudnych sytuacjach powoduje 
w melancholikach poczucie winy oraz wyrzuty sumie-
nia, co bardzo często prowadzi do pojawiania się bulimii, 
a w skrajnych przypadkach również do wyniszczenia 
organizmu anoreksją.
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