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MOTYWOWANIE DZIECKA DO PRACY / ZMIANY ZACHOWANIA
Z pewnością często borykacie się Państwo z problemem niechęci dziecka do realizacji jakiegoś zadania, np.
sprzątanie swojego pokoju, odrabianie lekcji, czy umycie zębów. Są to zwykle czynności, na których
najbardziej zależy samym rodzicom, dzieciom już nie do końca. Dlaczego? Wyobraźcie sobie, że
codziennie słyszycie od swojego szefa „musisz zrobić to zadanie”, a Wam nie do końca chce się je robić, a
jako argument Was motywujący pracodawca stosuje groźbę zwolnienia z pracy, jak się wtedy czujecie? Z
pewnością sfrustrowani, zezłoszczeni i z jeszcze większą niechęcią podchodzicie do tego zadania. Co jeśli
motywatorem jest premia? Wtedy staramy się zrobić to zadanie najlepiej jak potrafimy, zostajemy po
godzinach w pracy, bo wiemy, że warto. Bardzo podobnymi zasadami kierują się Wasze dzieci. Po co mają
się uczyć, odrabiać lekcje, skoro im się to zupełnie nie kalkuluje? Dlatego warto od samego początku
pozytywnie motywować dziecko do pracy. Jak to robić?

Można również dawać nagrodę po uzbieraniu przez dziecko określonej ilości punktów (przykład poniżej,
rys.2). Ważne jest aby oceniać dziecko każdego dnia wieczorem, jeśli nie będziecie Państwo konsekwentni
metoda ta nie będzie skuteczna.
Rys.2

MOTYWATORY:
Czynnik motywujący musi być atrakcyjny, realny i mało odległy. Jeśli zaproponujecie Państwo dziecku
wycieczkę do muzeum sztuki w Tokio w 2020 roku, będzie to dla niego mało atrakcyjna nagroda, w jego
ocenie niemożliwa do realizacji przez Państwa i zbyt odległa w czasie. Warto nagrody wybierać zgodnie z
zainteresowaniami dziecka, np. jeśli kolekcjonuje jakieś przedmioty, niech będzie to jeden element z
kolekcji, w formie nagrody można również zorganizować wspólne wyjście w miejsce, które będzie dla
dziecka atrakcyjne – np. basen, lodowisko, park trampolin, kino, itp. Najważniejsze, aby było to możliwe
przez Państwa do zrealizowania oraz nieobciążające znacznie budżetu domowego. Motywatorem nie mogą
być słodycze, ponieważ może to uwarunkować zaburzenia odżywiania w przyszłości. W zależności od
Państwa preferencji, możecie ustalić z dzieckiem ile pkt daje na koniec tygodnia nagrodę i zaczynać
ocenianie od początku, np. w taki sposób jak przedstawiony poniżej (rys.1):
Rys.1
KIEDY DZIECKO SIĘ BUNTUJE
Jeśli trudno jest wdrożyć metodę nagradzania, ponieważ dziecko na tyle nie realizuje zadań, że nie ma
szansy zdobyć nagrody, należy zmniejszyć ilość punktów do zdobycia nagrody, aby miało możliwość
doświadczenia czym ta nagroda jest. Dziecku ciągle doświadczającemu porażek przestaje zależeć na
realizacji celu, ponieważ nie wierzy ono w swoje możliwości. W takiej sytuacji należy również oceniać
jego wysiłek włożony w zadanie, np. jeśli odrobił samodzielnie jedno ćwiczenie, a pozostałych pięć
wspólnie z rodzicem, nagradzajcie za to jedno zadanie. Dawajcie możliwość osiągnięcia sukcesu – do
nagradzanych kategorii dodajcie punkt, który jesteście pewni, że dziecko zrealizuje (np. jeśli ścieli łóżko
bez problemu, dodajcie tę kategorię do listy zadań, aby miał możliwość doświadczania sukcesu).
UWAGI UWAGI I CIĄGLE UWAGI
Państwa dziecko przynosi ze szkoły dziesiątki uwag takich jak: „przeszkadza na lekcji”, „nie słucha co się
do niego mówi”, „ciągle gada z kolegami”, „nie reaguje na polecenia nauczyciela”, itp.? Co robić? Przede
wszystkim reagować na uwagi, rozmawiać z dzieckiem o tym, że na lekcji należy zachowywać się cicho i
wykonywać polecenia nauczyciela. Dodajcie również do listy motywacyjnej kategorię „zachowanie w
szkole” i oceniajcie każdego dnia, jeżeli dziecko nie otrzyma od rodziców żadnej reakcji, będzie mu
obojętne czy nauczyciel wstawi uwagę, czy nie, a w konsekwencji wzmocni to jego opozycyjne
zachowania.
DLACZEGO NAGRODA JEST LEPSZA NIŻ KARA?
Nagroda daje większą motywację do pracy i powoduje, że robimy coś chętniej, z czasem Państwa dzieci
zaczną pozytywnie kojarzyć określone czynności i będą realizować je z własnej inicjatywy. Dodatkowo
przy posługiwaniu się głównie karą, jest duże ryzyko, że dziecko zacznie kłamać, szczególnie jeśli kara jest
dla niego dotkliwa. Lęk przed karą powoduje wzrost emocji takich jak złość, poczucie niesprawiedliwego
traktowania oraz frustracji, a w konsekwencji może prowadzić do pojawienia się u dziecka agresji, która
jest formą rozładowania nadmiaru napięcia emocjonalnego.

