
Znaczenie wychowawcze kar i nagród
     Wiele konfliktów i problemów wychowawczych wynika z tego, że w domu brak 

jasnych  i  jednoznacznych  zasad.  Zanim  rodzice  zaczną  wymagać  i  egzekwować, 

powinni ustalić między sobą podstawowe reguły  dotyczące dyscypliny w rodzinie.

Oto kilka przydatnych wskazówek:

• porozmawiajcie  o  tym jakie  zachowania  uważacie  za  niedopuszczalne  jakie 

możecie  tolerować,  a  jakie  pochwalacie.  Najważniejsze  żeby  nie  było 

rozbieżności  między  mamą  i  tatą.  Ustalcie,  w  jaki  sposób  chcecie  Państwo 

nagradzać pożądane zachowania. Niech Wasz system nagród będzie spójny,

• porozmawiajcie  ze  sobą  o  tym jakie  konsekwencje  powinny  ponosić  dzieci 

jeżeli złamią reguły ( np. posprzątanie pokoju, naprawienie strat),

• wspólnie zdecydujecie jakiego rodzaju kar nie będziecie stosować.

    Jeżeli wychowanie ma polegać na uczeniu odróżniania  tego co pożądane, od tego 

co  niepożądane,  najprostszą  metodą  są  tzw.  kary  naturalne czyli  ponoszenie 

konsekwencji własnego postępowania ( jeśli dziecko coś zniszczyło – niech spróbuje 

to naprawić, zrobiło bałagan – niech posprząta). Dla dziecka taka kara jest bardziej 

sprawiedliwa  i  zrozumiała  niż  zakaz  oglądania  telewizji,  czy  gry  na  komputerze. 

Dlaczego więc rodzice tak rzadko stosują ten rodzaj kar? Może dlatego, że łatwo je 

wymierzyć, wydają się one najprostszym rozwiązaniem. A lepsze efekty przynoszą 

kary  naturalne.  Trzeba  wówczas  odłożyć  na  bok  emocje,  opanować  złość  i 

skoncentrować się  na rzeczywistej  szkodzie.  Należy wyjaśnić  dziecku,  jakie skutki 

wywołało jego zachowanie i pokazać jak mogłoby naprawić szkodę.

Pamiętajmy!  Jeżeli  dziecko  coś  przeskrobie  dajmy  sobie  i  jemu  czas  na 

ochłonięcie:

*zaprowadźmy go do innego pokoju,

*powiedzmy mu  jak długo ma tam zostać,

*wytłumaczmy  dlaczego,

* dopiero, kiedy  Państwo i dziecko ochłoniecie – możecie porozmawiać.



Doceniajcie  i  nagradzajcie  dziecko  za  to,  że  przestrzega  pewnych  zasad.  Naszym 

obowiązkiem  jest  dojrzeć  w  każdym  dziecku  to,  co  w  nim  jest  najlepszego. 

Warunkiem skutecznego nagradzania  jest dobra znajomość dziecka. Nie znając jego 

upodobań można niedobrą nagrodą nie sprawić mu przyjemności, a nawet wywołać 

przykrość. Wachlarz stosowanych nagród może i powinien być szeroki i różnorodny. 

Należy stosować je w różnych sytuacjach i kierować się pewnymi zasadami:

*starać się o to, by ocena zachowania, za które przyznajemy nagrodę była podzielana 

przez inne dzieci,

*rozdzielać nagrody za różnego rodzaju działania tak, aby każde dziecko miało szansę 

uzyskania nagrody,

*nie utrwalać jakiegoś jednego rodzaju nagrody.

Najczęściej  stosowaną  nagrodą  jest  wyrażanie  uznania.   Może  to  być  podziw  za 

wykonane zadania, uśmiech,  radość czy też przytulenie. Uznanie wyrażane dziecku 

musi być proporcjonalne do włożonego wysiłku i chęci. Nagrodą może być: wspólna 

zabawa, spacer, odwiedziny rodziny lub kolegi. Nagroda może mieć formę upominku, 

jednakże niezbyt drogiego, bowiem nie wartość materialna nagrody świadczy o jej 

znaczeniu. Niezwykle pożądaną przez dzieci nagrodą jest okazanie dziecku zaufania. 

Niewielkie kwoty pieniężne mogą stanowić nagrodę dla nieco starszych dzieci. 

Nagrody  znacznie  bardziej  niż  kary  wpływają  na  kształcenie  aktywnej  postawy 

dziecka,  wyzwalają  jego  czynny  stosunek  do  obowiązków,  do  stawianych  mu 

wymagań.

Drodzy Rodzice pamiętajcie!

*bądźcie konsekwentni w swoim działaniu,

*sami przestrzegajcie zasad, które ustaliliście,

*odwlekanie kar i nagród utrudnia uczenie się,

*nie rzucajcie słów na wiatr,

*zawsze wysłuchajcie co dziecko ma na swój usprawiedliwienie,

 *pamiętajcie, że dziecku pewne rzeczy należy powtarzać wielokrotnie,

*jak najwięcej nagród, jak najmniej kar.
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