
JAK WYCHOWAĆ DZIECKO? 

PORADNIK O BŁĘDACH POPEŁNIANYCH PRZEZ DOBRYCH RODZICÓW. 

 

BŁĄD NR 2: nieświadome prowokowanie złego zachowania. 

 

 

 

Wielu rodziców zadaje sobie pytanie, dlaczego ich dzieci źle się zachowują. Bardzo często odpowiedź zawiera proste 

stwierdzenie, będące podstawową prawdą związaną z rodzicielstwem: dzieci chcą skupiać na sobie uwagę. Rodzice często nie chwalą swych 

pociech, gdy te dobrze się sprawują, a dzieci nie cierpią być ignorowane. Wtedy wolą robić coś „nie tak”, byle przyciągnąć uwagę mamy lub 

taty. Wolą być skrzyczane czy pouczone niż kompletnie zignorowane. Codzienne sprawy często tak pochłaniają rodziców, że nie zauważają i 

nie pamiętają, by docenić dobre sprawowanie /czyli gdy dziecko robi coś dobrze lub gdy nie sprawia kłopotów/.  

Rodzice skupiający się na złym zachowaniu dzieci, wzmacniają je u dzieci. „Rodzice muszą nauczyć się szukać pozytywnych 

zachowań u swoich pociech, a potem nagradzać je uwagą i pochwałą”. W tym celu powinni pamiętać o tym na co dzień, co z pewnością 

wymaga wysiłku. Przenoszenie uwagi ze złych zachowań na dobre często jest prostym i bardzo skutecznym działaniem, niwelującym 

trudności i stresy życia rodzinnego. „Nagradzanie za właściwe postępowanie naprawdę się sprawdza. Żeby osiągnąć lepsze efekty, 

pochwały rodziców muszą być skierowane na konkretne zachowania, a nie na te, które można opisać ogólnymi stwierdzeniami. O wiele 

lepiej jest powiedzieć: ‘Dziękuję, że otworzyłeś mi drzwi’ niż ‘Dzisiaj byłeś bardzo grzeczny’.” Ważną rzeczą w strategii nagradzania jest 

także postępowanie krok po kroku na drodze do celu. Dziecku czasem trudno zdobyć pochwałę rodzica, gdy nie wie, jak wykonać zadanie. 

Trzeba je tego nauczyć /np. ścielenia łóżka/. „Rodzice muszą wzmacniać brak zachowania negatywnego. Innymi słowy, jeśli dziecko 

zachowuje się w nieodpowiedni sposób, rodzice powinni chwalić je wtedy, gdy nie przejawia takiego zachowania”. 

O wiele lepiej niż zwracanie uwagi na dziecko tylko wtedy, gdy się źle zachowuje, działa system, w którym ułatwiamy dziecku 

skupianie na sobie naszej uwagi poprzez odpowiednie zachowania. Zwiększa to ilość zachowań pożądanych, a zmniejszeniu czy eliminacji 

ulegają te nie chciane. Oprócz tego, że nie ma złych zachowań dochodzą jeszcze takie plusy, jak: zwiększenie poczucia znajomości rzeczy w 

konkretnych sytuacjach, pewności siebie, podniesienie samooceny i motywacji, by dobrze się sprawować. Na przykład, gdy dziecko przynosi 

kilka dobrych ocen, a jedną złą rodzice mają do wyboru: skupić się na „piątkach” czy na „trójce” na semestr. Doceniając wysiłek i oferując 

pomoc możemy więcej zyskać, niż piętnując słaby wynik, bo to wzmocni w dziecku poczucie wstydu i porażki. 

Tak więc trzeba pamiętać na co dzień, że dzieci wymagają uwagi, uwaga działa jak nagroda. Rodzicowi da to więcej satysfakcji, a 

dziecku – więcej zdrowia i szczęśliwego dzieciństwa. 

 

OPRACOWANIE: Agnieszka Januszek na podstawie książki „10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców” /K.Steede/; 


