
Nagradzanie daje znacznie lepsze skutki ni˝ kara-
nie. Jest ono jednak zdecydowanie trudniejsze, bo wy-
maga wi´cej naszej uwagi, wysi∏ku i inwencji. Rodzice
majà cz´sto obawy zwiàzane z nagradzaniem. Naj-
powszechniejszym pytaniem jest: „Czy nagradzanie
dziecka nie jest sposobem jego przekupienia?”. ¸apów-
ka kojarzy si´ ze zrobieniem czegoÊ niew∏aÊciwe-
go, a to z pewnoÊcià nie jest naszym celem przy na-
gradzaniu dzieci. Cz´sto sami jesteÊmy sobie winni,
przyzwyczajajàc dziecko tylko i wy∏àcznie do nagród
rzeczowych. Tymczasem, najwa˝niejszà nagrodà
dla dziecka jest nagroda s∏owna, a ona na pewno
nie nadszarpnie naszego rodzinnego bud˝etu. Innà
powszechnà obawà jest, ˝e dziecko utraci motywac-
j´ wewn´trznà i b´dzie czeka∏o tylko na nagrody. Sku-
teczne nagradzanie wr´cz nasila samomotywacj´. Na-
grody, poczàtkowo zewn´trzne, majà uczyç dziecko,
jakiego zachowania oczekujesz. Z czasem zmniejsza-
my te „zewn´trzne nagrody”, poniewa˝ dziecko samo
zacznie zachowywaç si´ lepiej, by zrobiç tobie i sobie
przyjemnoÊç.

Pragn´ przedstawiç regu∏y skutecznego nagradza-
nia. Po pierwsze jasno okreÊlaj, jakie zachowanie
dziecka nagradzasz. Chwalàc dziecko, opisz jego
poprawne zachowanie. Po drugie, stosuj nagrody
bezpoÊrednio po zachowaniu, które chcesz wzmoc-
niç. Nie czekaj do wieczora, by pochwaliç dziecko.
Poczàtkowo nagradzaj dobre zachowanie zaw-
sze, gdy b´dzie ono mia∏o miejsce. Chwal zacho-
wania dobre czy choçby zbli˝one do po˝àdanego,
za ka˝dym razem. Jest to trudne zadanie, ale konse-
kwentnie stosowane nagrody utrwalajà w∏aÊciwe za-
chowanie. W miar´ up∏ywu czasu wzroÊnie motywa-
cja wewn´trzna i b´dziesz móg∏ nagradzaç rzadziej.
Poczàtkowo chwal co chwil´ dziecko, np. trzymajàc
je za r´k´ w sklepie za to, ˝e jest przy tobie. Po kilku
takich zakupach z pewnoÊcià zobaczysz efekty, wtedy
to spokojnie mo˝esz zmniejszaç pochwa∏y, bo po˝à-
dane zachowanie zacznie si´ utrwalaç. Nagradzaj
jedynie te zachowania, które chcesz wzmocniç.
Te, których nie aprobujesz, po prostu ignoruj.
To bardzo wa˝ne, bo dziecko b´dzie wiedzia∏o, cze-
go od niego oczekujesz. Wyró˝niasz dobre zachowa-
nia, by pokazaç, ˝e chcesz, aby w∏aÊnie tak si´ zacho-
wywa∏o. JeÊli b´dziesz zwracaç uwag´ na niew∏aÊciwe
zachowania, dziecko nie zrozumie, czego próbujesz
go nauczyç. Nagradzanie poka˝e maluchowi, ˝e zas∏u-
˝y na twoje zainteresowanie, zachowujàc si´ popraw-
nie, w przeciwnym wypadku b´dzie ignorowane.

Zazwyczaj skupiamy si´ na os∏abieniu bàdê wyeli-
minowaniu zachowaƒ, których nie lubimy u naszego
dziecka. Zach´cam do skoncentrowania si´ na zacho-
waniach, które chcemy wzmocniç. Zamiast skupiaç si´
na tym, kiedy dziecko ignoruje nasze polecenia, chwal
kiedy je wykonuje (natychmiast pochwal dziecko,
bo kiedy je zawo∏a∏eÊ od razu do ciebie przysz∏o).
Koncentruj si´ na dobrych zachowaniach. JeÊli

chcesz, by jakieÊ zachowanie dziecka powtarza∏o
si´ coraz cz´Êciej, najszybciej osiàgniesz to poprzez
pochwa∏y. Zauwa˝aj sytuacje, gdy dziecko dzieli si´
z innymi, nie zaÊ te, gdy coÊ im zabiera (pochwal ro-
dzeƒstwo, które zgodnie si´ bawi). Zauwa˝aj pos∏uszeƒ-
stwo, a nie jego brak. Zauwa˝aj wspó∏prac´, nie napady
z∏oÊci. Poczàtkowo to rodzic musi byç aktywny i cza-
sem wr´cz aran˝owaç sytuacj´, tak by dziecko mia∏o
mo˝liwoÊç zachowaç si´ zgodnie z oczekiwaniami.
Nie mo˝na liczyç na to, ˝e w koƒcu samo zrobi coÊ,
czego chcemy i dopiero wtedy je chwaliç.

W ca∏ej strategii nagradzania kluczowe jest
skupienie si´ na tym, co dobre oraz nastawienie
na wzmacnianie pozytywnego post´powania. Ist-
nieje niezliczona iloÊç sytuacji, kiedy mo˝emy nagradzaç
nasze dziecko. Aby twoje wysi∏ki zakoƒczy∏y si´ powo-
dzeniem, zacznij od zachowania, którego zmiana wy-
daje ci si´ naj∏atwiejsza. Wszystkie wielkie zmiany za-
czynamy od ma∏ych kroków. W momencie osiàgni´cia
ma∏ego sukcesu sami zwi´kszymy swojà motywacj´,
bo zobaczymy sens stosowania nagród, a przede wszy-
stkim pochwa∏.
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Zumba dla Paƒ: poniedzia∏ek, Êroda, godz. 20.00,
Hala Liceum przy ul. Kopernika 1 w Ciechocinku

Zumba dla dzieci: poniedzia∏ek, Êroda, godz. 15.30,
Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku


