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Radość z  rodzicielstwa 

Dziecko postrzega świat inaczej niż dorosły, szczególnie w czasie 
pierwszych lat życia. Dla dziecka świat to przede wszystkim emocje, 
zabawa i czułość. Mózg dziecka jest zaprojektowany w taki sposób, aby 
uczyć się przez zabawę. Kiedy bawimy się z dzieckiem, ma ono 
wówczas zdolność trwania w skupieniu, koncentruje się na gestach i 
słowach rodzica i dodatkowo lepiej zapamiętuje znaczenie, niż kiedy 
coś mu nakazujemy albo udzielamy instrukcji. Ważne jest aby jak 
najczęściej wchodzić w świat emocji dzieci, siadać koło nich na dywanie 
i z zabawy oraz radości uczynić narzędzie wychowawcze. 



Jak motywować dzieci? 

Nasze dzieci uczą się przez obserwowanie i naśladowanie. W 

mózgu występuje grupa neuronów, których podstawową funkcją 

jest nauka poprzez obserwację. Najważniejsze abyśmy naszemu 

dziecku pokazywali takie zachowania, które warto promować, po 

to, aby dziecko mogło je naśladować.  Narzędziem, które 

odgrywa kluczową rolę w procesie wychowywania dziecka 

jest wzmacnianie jego pozytywnych zachowań. 



Co to znaczy wzmacniać? 

Wzmacniać to inaczej nagradzać. Nagrodą najbardziej 
cenioną przez społeczeństwo jest uznanie innych. W 
naszym mózgu, w momencie otrzymania nagrody, neurony 
które mieszczą się w tej części mózgu, która  
odpowiedzialna jest  za motywacje, wytwarzają dopaminę. 
Dzięki temu mózg dziecka kojarzy daną sytuację z uczuciem 
satysfakcji, które powstało po otrzymanej nagrodzie. Uczucie 
satysfakcji powstaje na skutek wytworzenia dopaminy, a 
dzięki niej dochodzi do powstania w mózgu połączeń. To 
zadowolenie pozwala  wytworzyć  skojarzenie między 
konkretnym zachowaniem a doznaniem satysfakcji. 



Jakie stosujemy wzmocnienia? 

 Drogi Rodzicu! Jeśli wytworzymy u naszych dzieci skojarzenia między 

działaniami, które są naszym zdaniem dla dziecka korzystne i 

nagrodą/docenieniem, które satysfakcjonuje nasze dziecko, to wpłyniemy na 

powstanie w jego zachowaniu  właściwej motywacji. 

 Ważny jest charakter wzmocnień, na który się 

  decydujemy. Bardziej satysfakcjonujące    

  i  skuteczne są wzmocnienia emocjonalne 

 niż materialne.  

    
 



Jak wzmacniać? 
Kiedy dziecko zachowuje się właściwie, jest pomocne i  otrzymuje od rodzica 

podziękowanie albo wspólnie spędzony czas na  zabawie, to uczymy je 

ważności takiej współpracy. Jeśli natomiast w nagrodę za właściwe zachowanie 

kupujemy mu zabawkę, to uczymy dziecko, że czymś bardzo ważnym jest 

posiadanie rzeczy. Jest prawdopodobieństwo, że kiedy dziecko dorośnie będzie 

chciało otaczać się różnymi rzeczami aby poczuć się usatysfakcjonowane. 

Kiedy rodzic preferuje nagrody materialne podczas procesu wychowywania 

dziecka, wtedy nasze dziecko wolniej i słabiej uczy się jakie znaczenie mają 

czułość i wzajemna pomoc. 



Nagroda jako   
konsekwencja 
zachowania 
Ważne jest aby wobec dziecka stosować nagrody o charakterze 
społecznym np. wspólnie spędzony czas na zabawie, którą dziecko 
wybrało, pochwała, gratulacje, podziękowanie, jakiś przywilej. Należy 
pamiętać aby stosować wzmocnienie zachowania dziecka  po tym gdy 
zrobi coś dobrego, wartościowego. Nie należy traktować wzmocnień 
jako warunku np. jeżeli posprzątasz swój pokój, to pobawię się z Tobą 
dwa razy dłużej. W pierwszym przypadku dziecko jest obdarzone przez 
rodzica zaufaniem i czuje satysfakcję, w drugiej czuje, że rodzice mu nie 
ufają gdyż stosują transakcję wymienną – „coś za coś”. 



Kiedy stosować  
wzmocnienia? 
1. Wzmacniamy wtedy gdy zauważymy postęp lub nowe 
oczekiwane przez nas zachowanie np. gdy dziecko naprawi swój 
błąd, próbuje być uważne. 

2. Wzmocnienie powinno występować  szybko po pożądanym 
zachowaniu. 

3. Zadania długie do realizacji, dzielimy na etapy i stosujemy 
wzmocnienia po każdym etapie. W ten sposób pomagamy 
dziecku na doczekanie końcowego efektu i satysfakcji z 
wykonanej pracy. 

 



Kiedy wzmacnianie dziecka 
 nie przynosi efektu? 

1. Unikanie wzmocnień – pochwał, które przypominają o 

wcześniejszym niepowodzeniu dziecka np. „ No widzisz, jak 

chcesz to potrafisz tak się postarać żeby zachowywać się 

dobrze, tak jak dzisiaj u cioci na urodzinach” 

2. Najlepsze wzmocnienie zepsuje wyraz „ale” np. 

 „ Cieszę się, że posprzątałaś pokój, ale książki są nieładnie 

poukładane”. 

 

 



Kiedy wzmacnianie  
dziecka nie przynosi 
 efektu? 

3. Lepiej unikać informacji typu: „ Jestem z ciebie taka dumna” albo 
„Wiedziałam, że sobie z tym poradzisz” – wtedy dajemy bardziej  wyraz własnej 
pewności siebie niż chwalimy – wzmacniamy dziecko. Lepiej powiedzieć: „To 
był trudny sprawdzian, możesz być z siebie dumny, że go zdałeś”. Może być i 
taka sytuacja, że dziecko upomina się o informację, która świadczy o dobrym 
samopoczuciu mamy/taty – „Czy ty jesteś ze mnie dumna/ dumny?”, warto 
wtedy upewnić nasze dziecko:  
„ Tak, jestem z ciebie dumna”. 
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