
Zastanawiasz się, dlaczego uczciwość w każdej relacji i sytuacji jest ważna? Jak 

możemy nauczyć dzieci uczciwości oraz jak możemy im w tym pomagać? Dzieci 

możemy nauczyć tylko tego, czym sami się kierujemy i robimy. Nigdy nie nauczymy 

nikogo czegoś, czego sami nie stosujemy. W przypadku, gdy chcesz uczyć swoje 

dziecko uczciwości sam(a) się nią nie kierując miej na uwadze, iż dziecko szybko 

zorientuje się w tym, że wymagasz od niego więcej niż sam(a) sobą prezentujesz. 

Pamiętaj, iż prawdziwa nauka pochodzi z serca osoby, która to sama wprowadza w 

życie.  

Dzieci uczą się przez obserwacje patrząc na nasze zachowania wprowadzają tak zwany 

status quo w życie, bo to, co robimy jest jedynym wzorcem w życiu młodej osoby. 

Dzieci to szczególny dar od Boga, to odpowiedzialność za to byśmy mogli pomoc im 

wzrosnąć w tym, kim naprawdę są i w tym, jakie maja przeznaczenie, nadane im w dniu 

poczęcia, już w łonie matki. Więc zacznijmy je wzbogacać, ucząc się i sami żyjąc w 

wartościach, które są bardzo cenne. Niech uczciwość panuje w naszych rodzinach 

codziennie, nawet w naszych myślach będziemy wolni. Przyznawajmy się do błędów 

szybko, odrzucajmy nieuczciwe myśli o innych i uczmy siebie jak i dzieci wokoło nas by 

być “przezroczystym” – by myśleć tylko o tym, co: Prawdziwe, co godne pochwały, co 

pełne honoru, co prawe, co czyste, co kochane, co jest mile, łaskawe, co jest 

szlachetne, doskonale i godne szacunku. Kieruj sie tymi wartościami i skup swoja 

uwagę na tym – w każdej sprawie, sytuacji i relacji do każdej osoby wokoło ciebie. 

(Nowy Testament: list do Filipian 4:8) Oto więc lekcja by być przykładem dla innych dla 

ciebie jak i dziecka. 

Co to jest uczciwość? . Uczciwość to mówienie prawdy (pamiętaj iz kłamstwo zdąży 

obiec pół świata zanim prawda włoży buty, ale gdy tylko go dogoni to zmiecie go z 

ziemi – zastanów się czy chcesz budować życie na gruzach czy na prawdzie) . 

Uczciwość to prostolinijne zachowanie (to wolność duchowa, umysłowa jak i fizyczna) . 

razem z uczciwością idą w parze: bycie szczerym, godnym zaufania, honorowym, 

sprawiedliwym, autentycznym i prawym (wystarczy ze posiądziesz jedna cechę: 

uczciwość, a szlachetność będzie podążać za tobą jak cień dając przykład innym) 

Uczciwe i ufne dzieci: . mówią prawdę bez względu na konsekwencje, . przekazują 

swoje opinie w miły i życzliwy sposób, tolerując poglądy innych, . “donoszą na kogoś” 

tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla dobra drugiej osoby, . okazują swoje uczucia i 

dzielą się nimi, . znają swoich kolegów z klasy oraz nauczycieli, i życzą im jak najlepiej, . 

czują i reagują bez poczucia winy, . wyrażają się w pozytywny, ale też krytyczny sposób. 



W jaki sposób możemy wpajać dzieciom uczciwość? Zacznij od podstaw wyjaśniając 

swojemu dziecku, z czym wiąże sie ta cecha: . samodzielnym odrabianiem swojego 

zadania domowego oraz nie spisywaniem go od kolegów/koleżanek, (lecz niech 

wiedza iz uczciwym jest także pytanie o pomoc w razie problemów) . byciem szczerym 

wobec swojego przyjaciela oraz utrzymywaniem jego sekretów w tajemnicy, . w 

uczciwy sposób wyjaśnianiem i odpowiadaniem na pytania dorosłych (rodziców, 

nauczycieli itp.), . dotrzymywaniem wszelkiego typu obietnic – sprzątasz pokój, jeżeli 

obiecałeś(aś), . oddajesz kasjerce dodatkowe pieniądze, jeśli wyda ci za dużo reszty 

przez pomyłkę, . pisz własnymi słowami, nie kopiuj, . przyznajesz się do popełnionego 

błędu (szczerość jest zawsze doceniana bardziej niż kłamstwo), . podczas zabaw czy 

gier przestrzegaj zasad i nie oszukuj nawet, gdy nikt nie patrzy, . oddaj znaleziony 

portfel razem z pieniędzmi w ręce rodziców lub policji.


