
JAK CHWALIĆ? MĄDRA POCHWAŁA 

Dlaczego warto chwalić? 

Chwalenie jest sygnałem, że zauważyliśmy to, co dobre, pozytywne. Chwaląc motywujemy 

do dalszego działania. Pochwała sprawi, że zachowanie się powtórzy. Dzieci zaczynają 

doceniać swoje własne sukcesy i budują pozytywną samoocenę. (Chwalić warto nie tylko 

dzieci ale i współmałżonka, współpracownika  i samego siebie☺). 

Jak chwalić? 

Czy dzieci powinno się chwalić, kiedy zrobią coś idealnie, wyjątkowo? Z łatwością zauważamy 

braki, błędy a to co pozytywne często traktujemy jako normalne, oczywiste. Warto zwrócić 

uwagę na drobiazgi, które wykonuje codziennie. Na sytuacje, które w danym dniu 

przebiegały spokojniej niż zwykle np. nasze dziecko wyciszyło się, wróciło by nas przeprosić, 

zastanowiło się i podjęło właściwą decyzję, wykonało coś bez marudzenia. W chwaleniu 

przeszkadza też porównywanie dziecka z rówieśnikami lub rodzeństwem. Inną pułapką jest 

łączenie pochwały z wychowaniem np. odrobiłeś matematykę, gdybyś zawsze tak pracował… 

Taka pochwała najprawdopodobniej będzie odczuwana jako przykra, zawstydzająca. Uważaj, 

aby pochwała nie brzmiała jak krytyka  np. no, nareszcie udało ci się umyć dokładnie ręce. To 

komunikat, w którym przekazujesz dziecku nie informację o sukcesie, ale o tym, że masz je za 

fajtłapę, której jakimś cudem udało się coś osiągnąć. Taka pochwała nie działa wzmacniająco, 

a wręcz przeciwnie- przypomina jego wcześniejsze niepowodzenia lub słabości. Do 

zakazanych słów w pochwałach należą: tym razem, dzisiaj, widzisz, jak chcesz to potrafisz, o 

wreszcie, mógłbyś tak zawsze, prawie tak dobrze jak; tak, ale … By pochwała była odebrana 

pozytywnie musimy mówić o pozytywach, dlatego powinniśmy unikać mówienia o tym, 

czego dziecko nie zrobiło np. nie zapomniałeś  …, nie uderzyłeś dzisiaj … 

Jak powinna wyglądać pochwała? 

1. Opisz co widzisz, co słyszysz zamiast używać ogólników np. wspaniale, ekstra, super. 

Chwal wysiłek, zachowanie. 

2. Dodaj jakie uczucia to wywołuje w Tobie lub określ cechę, którą chcesz utrwalić np. 

wszystkie książki stoją na półce, cieszę się. 

3. Zwracaj uwagę na drobiazgi i sprawy z pozoru oczywiste.  

Jeśli dziecko przychodzi do nas z rysunkiem, nie mów mu, nie spoglądając przy tym na 

niego: O jaki piękny rysunek, idź narysuj drugi. Pochyl się nad dzieckiem, zatrzymaj, 

spójrz mu w oczy, daj mu swój czas i uwagę. Powiedz: Widzę, że się bardzo starałeś 

rysując ten dom. Dziękuję, że przygotowałeś dla mnie taki rysunek. 

4. Postępuj metodą małych kroków, zauważaj wszelkie oznaki poprawy. Jeśli chcesz 

mieć dobre dziecko, mów o nim dobrze. Jeśli nie masz za co pochwalić –stwórz 

sytuację, w której będzie mogło pokazać swoje mocne strony.  



5. Bądź uczciwa/y. Jeśli dziecko będzie chwalone za wszystko, pochwały stracą swoją 

moc i znaczenie a dzieci będą czuły, że są traktowane pobłażliwie i niepoważnie. 

Nasze pociechy same rozpoznają co jest godne pochwały, a co nie. 

6. Doceniaj nie tylko rezultaty, ale przede wszystkim pracę. 

7. Chwal osiągnięcia ważne i trudne dla dziecka, by wspierać jego samodzielność. 

Podpowiedz, jeśli samo nie potrafi osiągnąć celu, ale go nie wyręczaj. 

8. Nie należy oceniać dziecka a taką rolę pełnią pochwały typu: Jesteś taka zdolna! 

Potrafisz rozwiązać każde zadanie! Są to pochwały oceniające. Dzieci mogą czuć się 

niezręcznie, kiedy je słyszą, mogą je odrzucać i próbować udowodnić, że dorosły się 

myli, mówiąc: Wcale nie jestem zdolna, klasówka była łatwa. Jest wiele zadań, 

których nie potrafię rozwiązać. Taka pochwała może wywołać obawę, czy nadal będę 

zdolna, jeśli następnym razem mi się nie uda. Używanie słów: mądry, piękny, 

inteligentny, głupi czy zły w stosunku do dziecka powoduje jego zaszufladkowanie, 

przyprawia mu etykietę. Ważne jest mówienie o czynach dziecka, a nie o nim samym.  

Lepsza jest pochwała opisowa. Np. Widzę czystą podłogę, posłane łóżko, książki na 

półce. To się nazywa porządek. Przyjemnie jest wejść do takiego pokoju. Jest ona dla 

dziecka wartościowa bo zawiera informację na temat zachowań, które warto w 

przyszłości powtarzać. Jej zaletą jest również fakt, że dziecko nie może jej odrzucić, 

podważyć bo zawiera tylko fakty. Zamiast: Jesteś grzeczny powiedz: Dowiedziałem 

się, że w tym tygodniu zachowywałeś się spokojnie na lekcjach, brałeś udział w 

zajęciach. Z tego płynie dla dziecka prosty wniosek- potrafię dobrze zachowywać się 

w szkole. Dziecko samo siebie ocenia i stopniowo buduje swój realistyczny obraz. 

Warto taką pochwałę wzmocnić informacją o naszej reakcji: Miło mi słyszeć dobre 

rzeczy o tobie. Słysząc pochwały opisowe dzieci stają się bardziej świadome tego, co 

potrafią.  

 

Dziecko: Mamo dostałam piątkę. Zamiast: To super! Wiedziałam, że sobie poradzisz. 

Powiedz: Widać, że solidnie pracowałeś. Pewnie jesteś z siebie zadowolony. 

 

Dziecko: Zrobiłam prezentację. Zamiast: Wygląda świetnie. Jesteś taka zdolna. 

Powiedz: Pokaż, chętnie zobaczę. Slajdy przejrzyste, zawarłaś w nich główne punkty, 

odpowiednio dobrałaś zdjęcia. Widzę, że włożyłaś w to sporo pracy. 

 

Pochwała musi być konkretna, dotyczyć konkretnych zachowań a nie osoby i jej 

charakteru. 
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