
Pochwały

Czy i kiedy chwalić dziecko?

Zazwyczaj  dorośli,  rodzice  i  nauczyciele,  zauważają  u  dzieci  dwa  rodzaje 

zachowań: niewłaściwe i normalne. Co to powoduje? Dorośli skupiają się na 

tym co dziecko robi źle, wytykają dziecku błędy, niepowodzenia itp. Natomiast 

dorośli nie dostrzegają i nie doceniają prawidłowych zachowań dziecka, jego 

starań.  W  ich  ocenie  są  one  oczywiste  („dobrze  się  uczy,”  „pozmywał 

naczynia,” „przypilnowała młodszą siostrę,” „zrobiła zakupy” itp. – „przecież 

to należy do jego/jej  obowiązków”).  Wniosek z tego taki,  że dorośli  bardzo 

często skupiają się na tym co złe a to co dobre jest normalne, więc można nad 

tym przejść do porządku dziennego. Niestety często rodzicowi łatwiej ukarać 

niż pochwalić dziecko.



Należy  chwalić  dzieci.  Dlaczego?  Dzieci  zachowują  się  w  sposób,  którym 

zwracają  na  siebie  uwagę  osoby  dorosłej.  Zatem  jeśli  rodzic  zauważa 

negatywne  zachowania,  to  one  będą  się  powtarzały.  Dziecko  dochodzi  do 

przekonania,  że  nie  ma  sensu  się  starać  gdyż  dorośli  ciągle  są  z  niego 

niezadowoleni. Przy okazji uczy się narzekania i krytykowania. Natomiast jeśli 

rodzic chwali dziecko, to ono stara się być jeszcze lepsze aby uzyskać uwagę 

rodzica.  Pochwałą  wzmacniamy  dane  zachowanie.  Jest  ona  dla  dziecka 

motywacją do powtarzania danego zachowania. 

Jak konstruktywne pochwały wpływają na dziecko? Dziecko buduje swój obraz 

siebie na podstawie komunikatów jakie otrzymuje od osób znaczących. Zatem 

pochwały korzystnie wpływają na kształtowanie samooceny dziecka. Dodają 

mu pewności  siebie.  Pochwały wpływają także na więź między rodzicem a 

dzieckiem. Dziecko uczy się jak radzić sobie z problemami, zdobywa poczucie 

bezpieczeństwa. Czuje się ważne. 

Jednak nie każda pochwała przynosi pozytywne rezultaty. Wszystko zależy od 

tego co i w jaki sposób chwalimy. Źle stworzona pochwała może przynieść 

niepożądane  rezultaty.  Dziecko  może  wywyższać  się,  mieć  nierealną  i 

zawyżoną samoocenę. Dlatego bardzo ważne by mądrze chwalić dziecko. 
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