
Jak pochwała może wpłynąć na przyszłość Twojego dziecka 

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielką krzywdę wyrządzamy naszym dzieciom nie 

stosując w wychowaniu pochwały, nie doceniając dziecka, nie dowartościowując go. Słowa „ty 

tego nie umiesz„ „na pewno sobie nie poradzisz” zabijają w dziecku wszelką kreatywność i chęć 

do dalszego działania, jeśli z góry jest już przesądzone że czegoś nie będzie umiało zrobić, to po 

co się starać. Takie dziecko w przyszłości, nie potrafi uwierzyć w siebie, w to co robi, nie 

podejmuje wyzwań bo boi się porażki, przez co wiele w życiu traci. 

Dzieci chwalone są bardziej pewne siebie, znają poczucie własnej wartości. Dziecko słysząc że 

robi coś dobrze, przyjmuje do wiadomości, że jest potrzebne, że nadaje się do czegoś, odkrywa 

w sobie różne zdolności, dzięki czemu będzie starać się je rozwijać. W wychowaniu, korzystne 

dla dzieci jest stosowanie różnego rodzaju słów zachęty do działania, po to, aby nie bały 

podejmować się różnych wyzwań stawianych przez życie, aby nie były zalęknione i zamiast 

unikać problemów, stawiały im czoła. 

Oczywiście wszystko należy  robić z umiarem, nie można przesadzać w drugą stronę, tzn. 

chwalić przesadnie, gdyż wtedy dziecko wyrośnie na człowieka zadufanego w sobie, zbyt 

pewnego siebie o wygórowanym mniemaniu, a tego przecież nie chcemy. 

5 zasad dobrej pochwały: 

 Chwalmy za konkretne rzeczy. 

 Chwalmy nie tylko za wielkie i wspaniałomyślne czyny dziecka lecz też  za drobne, mało 

zauważalne zachowania. 

 Nie chwalmy na każdym kroku, żeby w konsekwencji dziecko nie robiło czegoś tylko dla 

pochwały lecz dla samego siebie. 

 Stosujmy rzeczywiste pochwały, tzn. chwalmy jeśli naprawdę uważamy, że dziecko 

zasłużyło na pochwałę a nie tylko dlatego żeby sprawić mu przyjemność. 

 Stosuj pochwały opisowe np. zamiast powiedzieć tylko „ładnie posprzątałaś pokój”, 

zauważ szczegóły, np. „widzę, że ubrania ułożyłaś równo na półce, a dywan tak 

dokładnie poodkurzałaś, że nie ma na nim żadnego śmiecia”. 

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl  

 


