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Czemo warto chwalić dzieci i jak to robić?

Jedną  z  bardzo  skutecznych  metod  kształtowania  zachowań  prawidłowych  są

pozytywne  podsumowania  i  pochwały.  W  terapii  behawioralnej  jest  to  jedno  z

najważniejszych i najbardziej niezbędnych „narzędzi” -

zwłaszcza  w  pracy  z  dziećmi  szczególnie  trudnymi,

przejawiającymi  zachowania  opozycyjne.  Niektórzy

rodzice  i  nauczyciele  stosują  tę  metodę   intuicyjnie

prawidłowo.  Zdarzają  się  rodzice,  którzy  chwalą  swe

pociechy  bezkrytycznie,  za  wszystko  i  jeśli  nie

formułują  pochwał  świadomie,  trącą  one  moc

wzmacniania,  a  dzieci  mogą  nabrać  mylnych

przekonań na swój temat (np.  jeśli  dziecko wyraźnie

nie  ma  słuchu  muzycznego,  ale  od  zawsze  wszyscy

wmawiają  mu,  że  „pięknie  śpiewa”,  zetknięcie  z

zewnętrzna  obiektywną  oceną  jego  możliwości

wokalnych może być bolesne). Częściej jednak problemem jest brak pochwał lub zbyt rzadkie

chwalenie  –  zwłaszcza  w  przypadku  dzieci  trudnych  -  zbuntowanych  i  upartych,  które

wywołują w rodzicach i nauczycielach wiele negatywnych emocji. Na ogół skupiamy się na

tym, co jest nie tak, jak byśmy chcieli. Natomiast jeśli dziecko robi coś prawidłowo, uważamy

to za normę. Efektem tego jest istotna dysproporcja pomiędzy negatywnymi i pozytywnymi

komunikatami, które nasze dzieci słyszą na swój temat. Ponadto, krytykując dzieci, często

wtórnie wtłaczamy je w rolę „trudnych”, „niegrzecznych” i utrwalamy w nich przekonanie, że

takie właśnie są. 

Co zrobić?

Warto zapisywać w specjalnym zeszycie (lub w telefonie komórkowym) wszystko, za

co  będziemy  mogli  pochwalić  dziecko.  Pod  koniec  lekcji  lub  pod  koniec  dnia  możemy

dokonać tzw.  pozytywnego podsumowania, tzn. zwrócić się do niego słowami: „Wojtusiu,

bardzo mi się podobało,  że przyszedłeś dziś od razu, gdy cię zawołałam do stołu oraz że

zjadłeś cały obiad. Byłam też pod wrażeniem tego, że sam zaniosłeś naczynia do zmywarki”

lub też: „Haniu, zauważyłam, że dzisiaj przed lekcją ustawiłaś się w kolejce pod klasą wraz z

innymi  dziećmi – to super!  Bardzo ładnie też  pracowałaś  w czasie lekcji  –  zgłosiłaś  się  i

cierpliwie czekałaś na swoją kolej, by odpowiedzieć. Jestem z ciebie dumna!”.  



Co konkretnie chwalić?

Sukcesem może być nie tylko zachowanie pozytywne (np. pomoc w czymś), ale i brak

występującego zwykle w określonej sytuacji  zachowania trudnego, zrobienie czegoś mniej

uciążliwego (np. dziecko w sytuacji złości krzyczy, ale nie bije), wykonanie zadania lepiej niż

zwykle (choć nadal nie idealnie) lub też występowania trudnego zachowania krócej (dziecko

awanturuje się 10 a nie 20 minut – więc zasługuje na pochwałę, że szybciej się uspokoiło). Na

liście  mogą  się  więc  znaleźć  takie  rzeczy,  jak:  wstał  punktualnie  do  szkoły,  nie  trzasnął

drzwiami,  wychodząc  z  domu,  umył  zęby  bez  przypominania  mu  o  tym,  sama  założyła

piżamę, ani razu nie zaczepił siostry itd.  Zawsze znajdzie się coś, za co możemy pochwalić

dziecko. Jeśli nie jesteśmy w stanie znaleźć nic takiego, to znaczy, że straciliśmy obiektywizm,

a dziecko zyskało status naszego wroga - negatywnego bohatera, któremu z czasem będzie

można przypisać odpowiedzialność za różne porażki i niepowodzenia. W takich sytuacjach

skupiamy się na obronie naszej samooceny bardziej niż na tym, by realnie pomóc dziecku.

Wówczas konieczna jest rozmowa z psychologiem, by przeformułować tę relację i zmienić

perspektywę.  Jeśli  mamy  problem  z  chwaleniem  innych,  może  to  wynikać  z  braku

samoakceptacji. Zacznijmy więc od pochwalenia siebie i zastanówmy się, jak się czujemy w

tej sytuacji. Czy towarzyszy nam duma czy też wstyd i niedowierzanie. Jeśli nie umiemy sami

siebie nagrodzić i poczuć się ze soba dobrze, tym bardziej warto zwrócić się do specjalisty, by

nasz zniekształcony obraz siebie nie wpływał na nieprawidłowe kształtowanie obrazu własnej

osoby u naszych dzieci i wychowanków. 

Pochwały  to  jedna  z  podstawowych  technik  służących  wzmacnianiu  zachowań

pozytywnych.  Czemu  są  takie  Ważne?  Pochwały  informują dziecko,  co  jest  dobrym  i

pożądanym przez nas zachowaniem,  budują pozytywną samoocenę,  motywują do pracy

nad sobą i utrwalają pożądane zachowania, które wcześniej pojawiały się sporadycznie. 

Pamiętajmy  jednak,  że  pochwały  działają  tylko  wtedy,  jeśli  mówią  o  rzeczach

prawdziwych.  Kiedy  na  widok  pomazanej  flamastrami  kartki  powiemy:  „Jak  pięknie

namalowałeś!  Jesteś  taki  uzdolniony  plastycznie!”,  maluch  przestanie  wierzyć  naszym

pochwałom, bo sam widzi,  że to bazgroły.  Jeśli  jednak pochwalimy dobór kolorów, które

faktycznie stanowią ładną barwną kompozycję (nawet, jeśli jest to dziełem przypadku), nasza

pochwała zyska na wiarygodności, a dziecko może poczuć się docenione i zmotywowane do

dalszych prób rysowania. 

Przede wszystkim należy  wybrać cel, czyli zastanowić się  jakie zachowanie lub jaką

cechę najbardziej chcemy wzmacniać  u naszego dziecka (np. dziecko jest niesamodzielne,

absorbujące, a nam zależy, by nauczyć je samodzielności).  Następnie  obserwujemy, kiedy

zachowanie lub cecha pojawiają się spontanicznie i  wówczas  zauważamy i komentujemy

wszelkie tego typu sytuacje (gdy sam otworzy pudełko z klockami, paczkę z chrupkami, gdy

sam się ubierze). Pamiętajmy, że jeśli chcemy utrwalić zachowanie, które pojawia się rzadko

(np. syn zbyt  rzadko sprząta po sobie ubrania przed pójściem spać,  a zwykle pozostawia

rzeczy rozrzucone w łazience),  początkowo zauważamy i chwalimy każde zachowanie, nie



wdając się w szczegóły, nawet, jeśli nie jest ono wykonane idealnie (np. skarpetki leżą poza

koszem  na  brudna  bieliznę).  Gdy  częstotliwość  zachowania  zwiększy  się,  podnosimy

wymagania i chwalimy tylko te sytuacje, gdy faktycznie zadanie jest wykonane całkowicie

poprawnie (wszystkie  części  garderoby  zostały  prawidłowo  uprzątnięte).  Następnie,  gdy

zachowanie jest utrwalone, pochwały mogą stawać się coraz rzadsze i nieregularne . Warto

jednak  zaznaczyć,  że  sporadyczne  pochwały  powinny pojawiać  się  przez  długi  czas.  Zbyt

wczesne ich wycofanie może zniweczyć wcześniejszą pracę.

Jak chwalić?

Zgodnie z zasadami terapii  behawioralnej,  prawidłowo skonstruowana pochwała powinna

zawierać w sobie 3 elementy:

- opis stanu, który widzimy, 

- cechę dziecka, którą chcemy wzmocnić 

- odniesienie do pozytywnej emocji, 

np.  „(1)  Posprzątałeś  po obiedzie.  (2)  Widzę,  że umiesz  dbać  o porządek.  (3)  Dziękuję –

jestem ci wdzięczna za pomoc”, „Wypełniłeś całe pierwsze ćwiczenie – potrafisz wytrwale

pracować. Jestem z Ciebie dumna!”  lub „Jest dokładnie 17:00 – jesteś punktualny! Cieszę się

– to dla mnie ważne”.

Pamiętajmy  o  tym,  że  dziecko  potrzebuje  pozytywnych  informacji  zwrotnych

codziennie.  Jest  to  niezbędne  dla  budowania  pozytywnej  samooceny.  Wielu  rodziców

obawia  się,  że  chwaląc  dziecko  sprawią,  iż  przestanie  się  ono  starać.  Tego  typu  efekt

faktycznie zdarza się, ale głównie w przypadku dzieci chwalonych zbyt rzadko. Pamiętajmy

też,  że  chwalenie  nie  musi  być  równoznaczne  z  ocenianiem –  nie  musi  mu towarzyszyć

sformułowanie „świetnie”, „ładnie”, „rewelacyjnie”, bo pochwała musi mówić prawdę, a jak

tu powiedzieć, że syn „pięknie” odkurzył swój pokój, gdy widzimy na podłodze całą masę

pozostawionych  okruszków?  Jeśli  zaryzykujemy  pochwałę  „na  wyrost”,  dziecko  albo

stwierdzi,  że  kłamiemy,  albo  że  jesteśmy  mało  spostrzegawczy  i  łatwo  będzie  nas

usatysfakcjonować,  wykonując  obowiązki  byle  jak.  Jeśli  powiemy:  „No super!  Ale  tu  jest

jeszcze  masa  okruszków!  No  jak  ty  sprzątasz?!”,  możemy  mieć  pewność,  że  nie

zmotywujemy dziecka do sprzątania. Dlatego też chwalenie powinno być nie tyle oceną, co

raczej  zauważeniem  pozytywnej  zmiany  i  nie  może  ani  na  milimetr  wykraczać  poza

obserwowaną  rzeczywistość („Widzę,  że  wziąłeś  się  dziś  za  odkurzanie!  Cieszy  mnie,  że

zaczynasz sam dbać o porządek!”). 

Należy mieć na względzie, że pochwała udzielona „na wyrost” może jeszcze bardziej

zaktywizować poczucie, że coś robimy źle i w ten sposób zamiast poprawić naszą samoocenę

–  pogorszy  ją.  Zastanówmy  się,  co  poczulibyśmy  w  sytuacji  otrzymania  pochwały

nieadekwatnej do tego, jak oceniamy nasze faktyczne możliwości – np. gdy ogólnie kiepsko

gotujemy, ale goście podczas obiadu wychwalają nasze talenty kulinarne. Od razu budzi się w

nas  myśl:  „Dobrze,  że  nie  macie  świadomości,  że  to  jedyne  danie,  które  mi  jako  tako



wychodzi…”  albo:  „Aha…  na  pewno  chwalicie  z  grzeczności,  bo  co  macie  powiedzieć?”.

Bardzo  zgubne  są  też  pozytywne  nadmierne  uogólnienia  dokonywane  na  podstawie

pojedynczej obserwacji  – np. komentarz „Jesteś najlepszym synem na świecie!” na widok

nastolatka, który zmył naczynia, może przywołać w nim myśl („Hm… Wspaniałym synem? No

nie wiem… Przecież ostatnio powiedziałem, że cie nienawidzę, gdy nie pozwoliłaś mi jechać

na noc do Franka…”). 

W wielu przypadkach wystarczy opisać, co widzimy – np. gdy dziecko przynosi nam

laurkę, nie trzeba mówić, że jest „piękna”.  Wystarczy powiedzieć: „O rany! Ile serduszek!

Chyba jestem dla ciebie bardzo ważna…” i poczekajmy na reakcje dziecka. Autorki znanej

książki „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” twierdzą,

że dobra pochwała to taka, w której:

- po pierwsze - dorosły z uznaniem opisuje, co widzi lub czuje

- po drugie - dziecko potrafi pochwalić się samo po wysłuchaniu opinii 

Pozwólmy, by to dziecko samo dokonało oceny na podstawie naszego opisu i naszej reakcji.

Jeśli na widok budowli z klocków zamiast ogólnikowego: „Ślicznie kochanie!”, powiemy: „Ale

konstrukcja! Drzwi na dachu! Jak na to wpadłeś?!”, jest szansa, że dziecko na głos odpowie,

lub pomyśli, np. że jest dobrym konstruktorem lub że jest pomysłowe. 

I jeszcze jedna bardzo ważna zasada:  najskuteczniejsze są pochwały kierowane do

osób trzecich, ponieważ są znacznie bardziej wiarygodne. Warto więc pozwolić, by dziecko

podsłuchało, jak chwalimy je za coś, np.: „Wiesz kochanie, że Jaś dziś sam posprzątał klocki

po zabawie? Widzę, że staje się coraz bardziej samodzielny i bardzo się z tego cieszę”. 

Warto nauczyć się chwalić nasze dzieci, mężów i żony, a nawet naszych dorosłych już

rodziców.  To  sprzyja  wzajemnej  bliskości  i  dobrym  relacjom.  Każdemu  z  nas  należą  się

pochwały za to, ile trudu wkładamy w codzienne życie i z iloma problemami mimo wszelkich

przeszkód dajemy sobie radę. Często zapominamy o tej ważnej zasadzie i poprzestajemy na

czynieniu sobie wyrzutów za niepowodzenia. Pamiętajmy jednak, że one nie przyczyniają się

do naszego rozwoju tak, jak poczucie sukcesu.

Artykuł napisany w oparciu o własne doświadczenie zawodowe i rodzicielskie oraz literaturę:

Pisula i A. Kołakowski „Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna”

E. Mazlish i A. Faber ”Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”


