
KARA A KONSEKWENCJA 

Jako rodzice nie powinniśmy karać dzieci, ale nieprawidłowe zachowanie powinno mieć swoje 

konsekwencje. Aby zrozumieć co robić zamiast karania dzieci trzeba dobrze zrozumieć różnicę między 

karą, a konsekwencjami. 

Czym jest kara? 

Kara tak naprawdę ukazuje naszą bezsilność. Jest to działanie, które nie jest zamierzone i wynika w 

pewnej sytuacji, gdy chcemy jej uniknąć w przyszłości. Kara jest bardzo niskim uczuciem, które 

ukazuje nasz wstyd, strach i gniew. Karzemy innych gdy chcemy odreagować, albo udowodnić swoją 

wyższość nad kimś.  

Czym są konsekwencje? 

Konsekwencje to coś co jest zapowiedziane i musi być zrealizowane. Dlatego też nie są zemstą czy 

sposobem odreagowania. Znamy konsekwencje, wiemy co się stanie gdy coś zrobimy i co nas wtedy 

spotka.  

 

Różnice między karą a konsekwencją 

 

Zasadnicza różnica między karą, a konsekwencją dotyczy motywacji rodzica.  

Kary stosuje się zwykle w sytuacji poczucia bezsilności, złości, strachu i służą odreagowaniu trudnym 

emocjom. Często kary bywają niespodziewane dla dziecka. Stosuje się je z reguły po to, aby 

udowodnić, kto ma rację, kto rządzi i jest górą. To jednak zwykle wzbudza w dziecku strach, gniew, 

chęć odwetu. Powoduje również zmniejszenie jego poczucia odpowiedzialności za zachowanie.  

Konsekwencje natomiast są zawsze zapowiedziane lub też bywają naturalnym efektem działań 

dziecka (np. jeśli dziecko rozleje sok, powinno samo lub - w zależności od wieku - z pomocą rodziców, 

posprzątać po sobie). Nie są one więc zemstą, ponieważ wynikają bezpośrednio z zachowania 

dziecka. Dlatego ważne jest, aby dziecko znało zasady panujące w domu i wiedziało, co stanie się, jeśli 

je złamie. Istotnym elementem konsekwencji jest to, aby zauważyć uczucia dziecka, nazwać je, a 

także wysłuchać go, porozmawiać o tym, co się stało. Warto zapytać dziecko, co może zrobić, aby 

uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości. Jednak ważne jest, aby być przy tym stanowczym i wyciągać 

konsekwencję. Gdy dziecko się złości, krzyczy lepiej ze spokojem powtórzyć polecenie lub dać mu 

czas, aby się uspokoiło (ale tak, aby nie mogło zająć się czymś innym, np. zabawą). Można również je 

pocieszyć i wyrazić zrozumienie dla jego uczuć, jednak zawsze potem powinno się powrócić do 

wykonania polecenia. W ten sposób dziecko uczy się odpowiedzialności za swoje zachowanie, czuje 

się bezpieczniej, bo jego świat ma granice i ono wie, co stanie się, gdy je przekroczy, a także widzi, że 

rodzice dotrzymują słowa.  

Konsekwencja prowadzi zatem do zrozumienia i naprawienia błędu, a kara – do wzbudzenia 

negatywnych odczuć w dziecku w danej sytuacji. 

Co robić zamiast karania dzieci? 

1. Pamiętaj aby stawiać granice i zaznaczać jakie zachowania są niepożądane zanim w ogóle się 

wydarzą. 



2. Gdy postawisz granicę i wyznaczysz konsekwencję zawsze się ich trzymaj, nie możesz pokazać 

dziecku, że może przekraczać te granice i uniknie konsekwencji. 

3. Wyrażaj swoje oczekiwania wobec zachowania dziecka oraz uczucia. 

4. Oceniaj zawsze zachowanie, a nie dziecko! Nie mów, że „jesteś niegrzeczny”, ale „twoje 

zachowanie było niegrzeczne”. 

5. Pokaż w jaki sposób może naprawić sytuację np. przeprosić dziecko, które uderzyło. 

6. Nie krzycz, nie szarp, nie obrażaj – ale okazuj sprzeciw wobec zachowania, które jest złe. 

Powtórz polecenie łagodnym tonem. Agresja budzi agresję. 

W przypadku młodszych dzieci: 

 Podczas rozmowy z dzieckiem wskazane jest, aby „zejść do jego poziomu” – zarówno 

w znaczeniu fizycznym (tak, aby oczy dziecka i dorosłego były na tym samym poziomie), jak 

i psychicznym – dziecko postrzega świat inaczej niż dorosły, dlatego ważne jest, aby dopytać 

jak ono się czuje, jak widzi sytuacje. Taka postawa umożliwia dialog i zrozumienie.  

 Warto skłaniać dziecko do myślenia, poszukiwania rozwiązań, zamiast dawać gotowe recepty 

(np. gdy dziecko mówi, że mu zimno „co możesz zrobić, aby było Ci cieplej?” „założyć 

sweter”, „mhm, a skąd go weźmiesz?”). Uczy to myślenia logicznego, przyczynowo-

skutkowego, rozwija samodzielność.  

 Zamiast zdecydowanego „nie” (np. „Nie możesz dłużej zostać na placu zabaw”) lepiej 

zastosować warunkowe „tak” (np. „Widzę, że dobrze się bawisz i chciałbyś spędzić tu więcej 

czasu. Może przyjdziemy jutro?”). Oczywiście dziecko może dalej się buntować, ale łatwiej 

mu będzie zaakceptować takie rozwiązanie.  

 Zamiast skupiać się na negatywnych zachowaniach dziecka, lepiej mówić o tym, co 

pozytywne i pożądane (np. zamiast „nie uderzaj tak mocno” - „dotykaj delikatnie”).  

 Gdy dziecko jest w silnych emocjach, nie ma sensu tłumaczyć, czy próbować rozmawiać. 

Dziecko wtedy nie słyszy, nie rozumie, bo w danym momencie odczuwa emocje całym sobą. 

Lepiej go pocieszyć lub dać czas na wyciszenie, uspokojenie i później porozmawiać o tym, co 

się stało, bez oskarżania, czy ocenia dziecka.  

 Zwykle „stop!” działa lepiej niż „nie!”.  

 Zapowiadać dziecku to, co ma się wydarzyć (np.” jeszcze dwa razy zjedziesz na zjeżdżalni 

i wracamy do domu”) oraz krótko, ale tak często jak to potrzebne, przypominać mu o 

zasadach (np. gdy dziecko wie, że ma sprzątać po zabawie, zwykle wystarczy tylko słowo 

„samochodziki”, by wiedziało, że ma z nimi zrobić).  

 
 

W poszukiwaniu złotego środka 

Dzieciom oprócz rodzicielskiej miłości potrzebne są jasne i przejrzyste reguły dotyczące zachowania. 

Klarowna sytuacja dla dziecka, to konkretny przekaz rodzica na co się zgadza, a na co nie w 

zachowaniu swojej pociechy. Taka postawa mamy i taty zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa: 

 Kocham Cię i nie zgadzam się na to, co robisz. 



 Kocham Cię i nie zgadzam się na pewne zachowania. 

 Ciebie akceptuję bez zastrzeżeń, ale nie zamierzam akceptować nieodpowiedniego 

zachowania. 

Działanie, które uczy dziecko, jak zadośćuczynić szkodzie i jak naprawić swoje postępowanie, to 

konsekwencja. To ona jest logicznym następstwem działania dziecka i jego naturalnym wynikiem. 

Pokazuje dziecku, że jeśli złamie wcześniej ustalone zasady, powinno być przygotowane, że wiąże się 

to z pewną ceną – należy ponieść konsekwencje swojego zachowania. Konsekwencje uczą związków 

przyczynowo-skutkowych, odpowiedzialności za swoje zachowanie i podejmowania decyzji. 

Konsekwencja w wychowaniu daje lepsze rezultaty niż kara, ponieważ uczy dziecko świadomej 

odpowiedzialności, a kara nie zawsze spełnia swój cel. Dodatkowo zaś może rodzić w dziecku 

poczucie krzywdy, bezwartościowości, lęku i często buntu, a także chęć odwetu, zwłaszcza, gdy 

dziecko czuje, że kara jest nieadekwatna do przewinienia. 

W każdej rodzinie powinny obowiązywać zasady, których wszyscy przestrzegają. Natomiast złamanie 

reguł powinno skutkować konsekwencjami.  Zanim jednak wprowadzimy zasady to uprzedźmy o nich 

i umówmy się z dzieckiem na dany system. Bądźmy stanowczy i dotrzymujmy słowa. To daje 

gwarancję sukcesu! 

 

Polecania literatura:  

 Faber A., Mazlish E. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas 
mówiły”.  

 Siegel D. J. „Grzeczne dziecko. Poradnik dla mądrych rodziców”.  

 Gordon T. „Wychowanie bez porażek”.  


