
Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci? 

Dyscypliną naukową, która może pomóc nam zniwelować niepożądane zachowania u dzieci 

oraz wykształcić w nich nowe, adaptacyjne i potrzebne, jest stosowana analiza zachowania. 

Wykorzystuje ona wiele metod, takich jak wzmacnianie i karanie, które ułatwiają proces 

uczenia. Nie powinna jednak opierać się tylko na jednej technice, gdyż efektem ubocznym 

może być usztywnienie dziecka, a w konsekwencji słabe efekty nauczania. 

Terapia behawioralna bazuje głównie na motywacji ucznia. Należy przy tym pamiętać,  

że dziecko do siódmego roku życia ma tylko motywację zewnętrzną. Oznacza to, że wielu 

rzeczy uczy się nie dla siebie, ale dla mamy, ulubionej nauczycielki czy innych atrakcyjnych 

nagród. Na początku musimy zatem obserwować dziecko i starannie wybrać rzeczy, które  

są dla niego wzmocnieniem, nagrodą, a które będą karą.  

Dla każdego dziecka będzie to co innego, dlatego tak ważne jest indywidualne podejście  

i obserwacja. Dla jednego karą będzie zakaz grania na komputerze, dla innego- samotne 

spędzanie czasu w pokoju. Podobnie jest ze wzmocnieniami. Dlatego aby proces nauczania 

przynosił rezultaty należy najpierw prawidłowo określić przyczyny zachowań dziecka. Ważne 

jest aby pamiętać, że to, co jednego dnia jest dla niego nagrodą może już nie być tak 

atrakcyjne po jakimś czasie. Dlatego należy stale obserwować zachowania dziecka  

i modyfikować swoje działania i pomysły.  

Kiedy już rozpoznamy atrakcyjne dla dziecka nagrody oraz ustalimy co będzie dla niego karą 

możemy zacząć wprowadzać to w życie. Ważne jest, aby nagrody i kary wprowadzać 

bezpośrednio po wystąpieniu zachowania, tak, aby dziecko skojarzyło owo zachowanie  

z następującą po nim konsekwencją.  

Nagradzanie  

Nagradzanie, podobnie jak karanie, może być pozytywne i negatywne. Nagradzanie 

pozytywne to wprowadzenie jakiegoś przyjemnego dla dziecka bodźca w odpowiedzi na takie 

zachowanie dziecka, które chcemy wzmocnić, aby częściej pojawiało się w przyszłości. 

Kiedy więc dziecko spontanicznie postanowi pomóc nam przy sprzątaniu powinniśmy 

nagrodzić je, np. chwaląc je, wyrażając wdzięczność lub nagrodzić jakąś rzeczą, o której 

wiemy że jest dla naszej pociechy ważna. Przykładem pozytywnej nagrody są np. dobre 

oceny w szkole za odrobione zadanie domowe lub przywileje w domu, np. dodatkowy czas na 

komputerze.  

W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, że przy nagradzaniu trzeba być ostrożnym. Nie 

chcemy przecież, żeby nasze dziecko pomagało nam w domu tylko dlatego, że oczekuje  

za to nagrody. Z tego powodu nie poleca się wykorzystywać pieniędzy jako wzmocnienia  

za tego typu pomoc. W dziecku powinniśmy raczej kształtować motywację opartą  

na satysfakcji z pomocy, dlatego lepszą nagrodą w tym przypadku będzie np. poświęcenie 

dziecku większej ilości czasu, zabawa z nim, okazanie czułości itp.  

Nagradzanie negatywne polega z kolei na odebraniu dziecku bodźca który jest dla niego 

nieprzyjemny. Krótko mówiąc: jeśli dziecko ma szlaban na komputer, ale zrobi coś 

wyjątkowego, to nagrodą będzie cofnięcie kary. Należy jednak znowu uważać, żeby nie dać 

dziecku poczucia braku konsekwencji z naszej strony. Nie może być tak, że kara nałożona  



na dziecko znika po 10 minutach tylko dlatego, że dziecko przeprosi. Ważne jest więc 

wyczucie i konsekwencja wychowawcza oraz stawianie granic.  

Innym ciekawym przykładem nagradzania negatywnego jest sytuacja w której dziecko 

„wymęczy” od rodziców coś pożądanego. Np. kiedy prosimy dziecko żeby odrobiło zadania 

domowe a ono usilnie marudzi, płacze i odmawia, a rodzic po jakimś czasie odpuszcza, to jest 

to idealny przykład nagradzania negatywnego. Dziecko uczy się bowiem, że płaczem  

i marudzeniem odciąża się z obowiązku (przecież nieprzyjemnego) odrobienia zadań 

domowych. W przyszłości więc będzie stosowało tą strategię częściej, bo jest ona zwyczajnie 

skuteczna.  

Karanie  

O karaniu powstało wiele mitów, np. postrzeganie karania jako czegoś złego dla dziecka lub 

pogląd, że skuteczniej na dzieci działają kary niż nagrody. Jak się okazuje jest zupełnie 

odwrotnie- stosowanie kar nie przynosi długotrwałej poprawy zachowania, dużo 

skuteczniejsze pod tym względem są nagrody. Nie zmienia to jednak faktu, że kary  

są skuteczne, szczególnie w początkowej fazie pracy z dzieckiem i stosowane konsekwentnie 

jako dodatek do wzmocnień. 

Karanie może być pozytywne lub negatywne. Karanie pozytywne polega na wprowadzeniu 

kary w konsekwencji niepożądanego zachowania. Karą pozytywną jest np. wpisanie uwagi 

przez nauczyciela w sytuacji kiedy uczeń przeszkadza na lekcji.  

Karanie negatywne także ma na celu zmniejszenie częstotliwości występowania 

niepożądanego zachowania, jednak poprzez odebranie dziecku czegoś, co normlanie jest dla 

niego przyjemne. Karą negatywną będzie więc „szlaban” na komputer (odbieramy dziecku 

możliwość robienia czegoś co lubi), zamknięcie go w pokoju (bo odbiera się mu szasnę  

na przebywanie z innymi członkami rodziny). Ogólnie przyjmuje się, że ten typ kar jest 

bardziej skuteczny niż kary pozytywne. Potwierdzają to wyniki badań naukowych. Karanie 

pozytywne, np. danie klapsa, przynosi szybki efekt, jednak nie można wykluczyć, że niesie ze 

sobą ryzyko skutków ubocznych, np. utraty dobrej relacji z rodzicem lub narastania w dziecku 

złości i agresji, którą potem i tak będzie chciało wyładować. 

Aby lepiej zobrazować działanie tych metod w praktyce posłużę się przykładem. Załóżmy  

że trudnym zachowaniem dziecka jest wymuszanie pewnych zachowań lub rzeczy od rodzica, 

np.  zabawek w sklepie. Dziecko wpada w furię kiedy nie chcemy mu czegoś kupić, tupie 

nogami, krzyczy, nie chce się ruszyć. W takim przypadku pierwszym krokiem jest 

rozpoznanie przyczyny zachowania: czy dziecko zachowuje się tak aby coś otrzymać, czy 

dziecko robi to aby zwrócić na siebie uwagę, czy robi to aby rozładować negatywne emocje, 

czy może naśladuje zaobserwowane gdzie indziej zachowania. 

Załóżmy, że funkcją zachowania będzie w tym przykładzie po prostu chęć otrzymania 

zabawki. W takim przypadku karą może być np. zignorowanie zachowania dziecka. Należy 

poczekać, aż dziecko przestanie krzyczeć, spokojnie powiedzieć, że dopóki nie przestanie  

to i tak nic nie dostanie. Pod żadnym pozorem nie wolno kupić dziecku tego czego wymaga. 

Byłby to dla niego sygnał, że krzyk i furia przyniosły zamierzony efekt.   

Oprócz zastosowania kar należy jednocześnie wprowadzić system wzmocnień. W tym celu 

można z dzieckiem zawrzeć kontrakt, w którym określimy, że za brak przejawiania owych 

zachowań uzyska nagrodę w wybranej przez siebie formie. Ponadto, jeśli dziecko jest 

agresywne wobec rodzica aby zyskać jakiś przedmiot, to można zawrzeć z nim umowę 

długoterminową, że za zmianę swojego zachowania będzie mógł podjąć ponownie rozmowę 

na temat kupna danej zabawki. 



Dobrą pomocą do spisywania punktów za zachowanie jest w przypadku młodszych dzieci 

tablica motywacyjna. Możemy rozrysować na tablicy dni tygodnia lub miesiąca i za każde 

dobre zachowanie dziecka w danym dniu przypinać uśmiechniętą buźkę lub dawać plus,  

a za każde niepożądane zachowanie- minus lub smutna minka. Pod koniec miesiąca można 

punkty zliczać i w zależności od wyniku i wcześniejszej umowy z dzieckiem nagradzać je 

jakąś wybraną rzeczą, lub- w przypadku gdy więcej będzie punktów minusowych- nakładać 

jakąś karę. Pod artykułem znajduje się link do przykładowej tablicy motywacyjnej. 

Przedstawione metody nie przyniosą skutków po jednym zastosowaniu. Należy uzbroić się  

w cierpliwość i konsekwentnie je stosować a na pewno przyniosą oczekiwane efekty. Jeśli nie 

zaobserwujesz zmiany, należy zgłosić się po pomoc do specjalisty, np. psychologa w Poradni. 

 

Link do przykładowej tablicy motywacyjnej: https://allegro.pl/oferta/magnetyczna-tablica-

obowiazkow-tablica-motywacyjna-9732976205  
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