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W życiu każdego rodzica zdarzają się sytuacje, kiedy jego dziecko zachowuje się w nieodpowiedni sposób. Sytuacje, 
w których rodzic musi wyegzekwować od dziecka pewne zachowania, mogą budzić jego niepokój oraz trudności 

związane z tym, jak zrobić to w taki sposób, aby „kara” była elementem wychowawczym i skutkowała zmianą 
zachowania dziecka. Poniżej znajduje się kilka zasad i wskazówek, które sprawią, że nasze działanie będzie skuteczne, 

zarówno odnosząc się do zachowań dziecka, które są przez nas pożądane jak i tych, które chcielibyśmy zmienić.  

 Nagroda czy „kara”? Rodzicu musisz pamiętać, że zarówno kary jak i nagrody stosujemy 

w różnych sytuacjach, a więc mają one przynosić różne efekty. Musimy pamiętać, jakie są zasady działania 
zarówno kar jak i nagród. Mechanizm wygląda następująco: gdy chcemy dziecko zachęcić do wykonywania 
określonej czynności, stosujemy nagrody, kary mają natomiast za zadanie zniechęcenie do czynności.  
UWAGA! Nagroda musi być adekwatna i nie może być jedynym powodem, dla którego dziecko będzie 
zachowywać się w określony, wskazany sposób. Dziecko oprócz nagrody zewnętrznej musi zacząć dostrzegać, 
że warto jest daną czynność powielać dla samej czynności. Kiedy nagroda nie będzie „wystarczająca” 
i „jedyna”, dziecko powinno zauważać inne korzyści, co będzie skutkować tym, że zachowanie zostanie 
utrwalone. Np. Jeśli stosujemy nagrody zewnętrzne, aby zachęcić dziecko do nauki, to oprócz korzyści 
materialnej, ważne jest żeby dziecko zauważyło, że np. ucząc się dowie się więcej i będzie mogło pochwalić 
się wiedzą przed kolegami.  

 Złe zachowanie ≠ złe dziecko… Ważne jest, aby wiedzieć, że kiedy chcemy zastosować 

karę to karać powinniśmy za konkretne zachowanie. Kiedy na dziecko zostaje nałożona kara to, powinno ono 
wiedzieć za jakie zachowanie ona jest. Dziecko powinno czuć, że to nie ono jest złe ale niepoprawne jest to 
zachowanie, które mu wskazaliśmy.  

 Wskazuj drogę! Karając za jedno zachowanie, zawsze wskaż dziecku zachowanie alternatywne, 

poprawne, to które od niego oczekujesz. Dzięki temu dziecko nauczy się innej reakcji na sytuację, która 
według Ciebie wymagała zmiany, korekty np. nie wystarczy dać dziecku kary za niepościelone łóżko, czy 
nieposprzątany pokój, ale należy oprócz tego powiedzieć, co dziecko powinno zrobić następnym razem, aby 
kary uniknąć.  

 Odpowiedni ciężar… Kara, którą Ty jako rodzic wyznaczasz dziecku musi być odpowiednia 

ciężarem w stosunku do przewinienia. Nie należy stosować kar, które trwają zbyt długo. W sytuacji, kiedy 
jest inaczej, czyli kara trwa zbyt długo istnieje ryzyko, że dziecko zapomni z jakim zachowaniem się ona 
łączyła i w efekcie mechanizm nauki nie zadziała.   

 Ostrzegaj Przed karą może pojawiać się ostrzeżenie. Pozwala to dziecku na poprawę jego zachowania 

bez poniesienia konsekwencji. Musisz jednak pamiętać, że owych ostrzeżeń nie powinno być zbyt wiele. 
Jeśli się tak dzieje, dziecko może odebrać to jako znak, że nie jesteś konsekwentny i jego niepoprawne 
zachowanie nie spotka się z zapowiedzianymi w ostrzeżeniu konsekwencjami.  

 Doceniaj Nagród w życiu dziecka powinno być więcej niż kar. Bardzo ważną rzeczą jest fakt, że dziecko 

dostrzeże, że doceniasz jego starania.  
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