
Nagradzać, czy karać 

Szanowni Rodzice, pozwolicie,  
   że zacznę ten krótki tekst od przedstawienia  
   historii jak najbardziej prawdziwej.  

Rzecz miała miejsce tuż przed II wojną światową.  

Pewien straszy już pan, który bardzo cenił sobie ciszę i spokój, regularnie 
doświadczał wielkiego hałasu, którego sprawcami były oczywiście dzieci 
mieszkające w pobliskich kamienicach, krzyczące z całej siły pod jego oknami.  

Im bardziej pan prosił je o ciszę, tym częściej i z większą pasją dzieciaki 
krzyczały. Cóż dodać – może tylko tyle, że sprawiało im to ogromną frajdę. 
Dzieci robiły starszemu panu na złość w arcymistrzowski sposób.  

Pewnego dnia starszy pan zawołał dzieci do siebie i powiedział im, że od 
teraz za wrzaski pod jego oknami on im będzie płacił. Warunek jest jeden – 
mają krzyczeć głośno i długo, tak jak do tej pory.  

Dzieci ucieszyły się niezmiernie i jak najbardziej spełniły prośbę 
starszego pana. Kolejnego dnia dzieci przyszły pod okno i cała historia się 
powtórzyła – pan im oczywiście zapłacił za wykonane zadanie. Kolejnego i 
kolejnego dnia było tak samo.  

W końcu po kilku dniach starszy pan oświadczył, że kończą mu się 
pieniądze i zapłaci dzieciom niedużo niższą kwotę. Dzieci mniej zadowolone 
przystały jednak na to. Kolejnego dnia pan zapłacił im jeszcze mniej. W końcu 
starszy pan oświadczył, że skończyły mu się pieniądze i od tej pory muszą już 
krzyczeć pod jego oknami za darmo. 

Dzieci wielce oburzone odeszły rozczarowane i więcej pod oknami pana 
nie chciały krzyczeć.  

Co łączy tę historię z Waszymi dziećmi?  

Bardzo, bardzo wiele. Zasada jest taka, jeśli Wasze dziecko coś kocha, 
sprawia  mu to przyjemność, robi coś z pasją – nie nagradzajcie go za to 
pieniędzmi, prezentami, bonusami, bo przestanie to robić dla czystej 
satysfakcji i radości.  

Wasze dziecko ma już nagrodę wewnętrzną – radość z wykonywanej 
czynności. Jeśli nagrodę wewnętrzną (płynącą z własnej potrzeby) zastąpi się 
nagrodą zewnętrzną, przyjemność płynąca z satysfakcji zniknie. Nie 
nagradzajmy dziecka za dobre stopnie z przedmiotów, które lubi. 
Wzmacniajmy za to te, które lubi mniej (tu już nagroda zewnętrzna jest mile 
widziana). Nie „płaćmy” dzieciom za ich pasje, bo nawet nie zauważycie, kiedy 
te pasje przemienią się w „obowiązek”.  

Co więc robić z pasjami dziecka? Z dobrymi stopniami z przedmiotów,  
które kocha? 

 
        Chwalić, mówić wszystko, co pozytywne,  
dawać informację zwrotną o Waszej dumie 
i radości. Taka „nagroda zewnętrzna” płynąca  
ze szczerości serca rodzica uskrzydla, dodaje  
wiary i chęci działania. 

 



Nagroda nagrodzie równa nie jest, warto o tym pamiętać. Motywujmy nasze 

dzieci mądrze.  

Zainteresowanym polecam szeroką literaturę problemu. Słowa klucze to 

„motywacja zewnętrzna, motywacja wewnętrzna”. 

https://www.corazlepszyportalbiznesowy.pl/art/motywacja-wewnetrzna-czy-zewnetrzna 
 Motywacja zewnętrzna to  motywacja zorientowana na korzyści materialne.  

Człowiek motywowany zewnętrznie wykonuje określoną czynność, ponieważ liczy na jakąś 

nagrodę: premię, dobry stopień w szkole itp. Motywacja zewnętrzna polega też na robieniu 

czegoś tylko po to, by uniknąć kary. Przykładem zachowań ludzi motywowanych zewnętrznie 

jest np. praca podejmowana jedynie dla wynagrodzenia czy premii, udział w biegu ulicznym 

dla szóstki z wf-u, nauka jedynie dla stopnia czy sprzedaż chleba głodnej osobie. 

  

Natomiast motywacja wewnętrzna to całkowite przeciwieństwo motywacji zewnętrznej.  

Osoba, która jest zmotywowana wewnętrznie, robi coś z wewnętrznej potrzeby, a radość daje 

jej sam fakt wykonania określonej czynności lub skutek inny niż osiągnięcie korzyści 

materialnych. Do przykładów zachowań ludzi motywowanych wewnętrznie należą m.in. nauka 

dla własnej wiedzy, udział w biegu ulicznym dla poprawienia zdrowia czy podarowanie 

bochenka chleba głodnej osobie. 
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