
Kolejność narodzin a sytuacja dzieci w rodzinie.

Rodzeństwo, czyli bracia i siostry, to dzieci tych samych rodziców.

Fakt posiadania lub nie rodzeństwa oraz pozycja dziecka w rodzinie ma wpływ 

na rozwój charakteru i kształtowanie się osobowości. W rodzinie dziecko uczy 

się także budowania związków z innymi ludźmi.

Gdy pojawia się dziecko pierwsze 

W momencie przyjścia na świat pierwszego dziecka w rodzinie, jest ono jej 

centralną  postacią.  Wszyscy  członkowie  rodziny  obserwują  i  podziwiają 

dziecko,  jego  sukcesy.  Dziecko  uczy  się,  że  jest  ważne.  Tak  się  dzieje  do 

momentu,  gdy  rodzi  się  drugie  dziecko.  Wtedy  następuje  „detronizacja.” 

Pierwsze  dziecko  rozpoczyna  „bój”  o  odzyskanie  dawnej  pozycji  i  kończy 

dopiero w momencie, gdy kończy się trwanie rodziny. 



Gdy pojawia się dziecko drugie

Sytuacja  drugiego  dziecka  ma  swoje  dobre  i  złe  strony.  Dziecko  drugie 

obserwuje pierwsze i w ten sposób zyskuje wiedzę na temat tego co wolno, a 

czego nie wolno. Dowiaduje się też czy i jak można „podejść” rodziców, jak z 

nimi rozmawiać i negocjować. Ma ono już „przetarte szlaki” w kontaktach z 

rodzicami. Bardzo często dzieje się tak, że rodzice pozwalają na różne rzeczy 

drugiemu dziecku wcześniej niż gdy pierwsze było w jego wieku (np. później 

chodzić spać, dłużej pozostawać poza domem itp.). Mama i tata w ten sposób 

traktują  młodsze  dziecko  tak  jak  starsze.  Często  postępują  tak  ulegając 

młodszemu,  by  nie  słuchać  pretensji  i  narzekań.  Jednak  spotyka  się  to  z 

niezadowoleniem starszego  dziecka,  gdyż  ono  musiało  to  wszystko  sobie  u 

rodziców „wywalczyć” a młodszemu należy się to z „automatu”.  

Jednak bycie drugim dzieckiem ma też gorsze strony. Drugie dziecko, chce czy 

nie chce, nosi ubrania po starszym bracie lub starszej siostrze. Także meble i 

zabawki  dostaje  „w  spadku.”  Bardzo  często  rodzice  czy  bliscy  porównują 

młodsze dziecko do starszego. W dodatku starsza siostra lub starszy brat ma 

taką pozycję w rodzinie, że prawie niewykonalne jest zdobycie takiej samej. 

Bywa, że drugie dziecko celowo i z przekorą zachowuje się inaczej niż pierwsze. 

Nie che być takie samo, che być inne.  

Należy  zauważyć,  że  rodzina  przejawia  większość  lęków  w  stosunku  do 

najstarszego dziecka. Natomiast w stosunku do drugiego jest ich o wiele mniej.



Gdy pojawia się dziecko trzecie

Pojawienie się trzeciego dziecka powoduje, że drugie dziecko znajduje się w 

najtrudniejszym położeniu. Po pierwsze najstarsze dziecko jest najważniejsze a 

po  drugie  mama i  tata  poświęcają  najwięcej  czasu  i  uwagi  najmłodszemu 

dziecku.  Tym  sposobem  drugie  dziecku  pozostaje  na  uboczu,  w  cieniu 

pozostałego rodzeństwa. Z czym to się wiąże? To bardzo trudna sytuacja dla 

drugiego  dziecka,  która  może  spowodować,  że  będzie  ono  rywalizowało  o 

pozycję z pierwszym dzieckiem. Jednak nie zawsze się tak dzieje.  Bywa, że 

drugie dziecko nie ma określonych celów w życiu, tak sobie po prostu jest i 

czeka aż ktoś mu pomoże. 

Ważne  jest  zatem,  by  rodzice  postrzegali  wszystkie  swoje  dzieci  jako 

równoważne istoty. Powinni mieć na uwadze to, że każdy człowiek ma swoje 

wady i zalety, może być w danej dziedzinie bardziej lub mniej uzdolniony itp. 

Powinni  traktować  swoje  dzieci  indywidualne  oraz  z  należytą  powagą  i 

szacunkiem. 
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