
Jak zachęcić dziecko do wypełniania obowiązków domowych. 

(Kształtowanie dobrych nawyków, a system motywacyjny.) 
 

Z dużym zainteresowaniem przeczytałyśmy książkę Anett Kast – Zahn 

pt. „Każde dziecko może nauczyć się reguł”. Autorka napisała, jak bez gróźb 

i kar można pohamować dziecięce wybuchy agresji i przyzwyczaić dzieci do 

przestrzegania reguł. Zainspirowane tą książką, opracowałyśmy szkolny 

Program Wychowawczy „Kształtujemy Dobre Nawyki”. Cyklicznie 

realizujemy jego założenia podczas warsztatów dla uczniów. W związku 

z tematem ostatniego spotkania „Moje obowiązki domowe”, chcemy podzielić 

się z Państwem naszą wiedzą, spostrzeżeniami i zachęcić do współdziałania! 

 

Zasady pracy dorosłych z dzieckiem, sprzyjające jego rozwojowi 

My – dorośli odgrywamy w życiu dziecka ogromną rolę, wpływając 

w istotnym stopniu na jego rozwój. Nasz wpływ może być tym większy, im 

wyższy będzie poziom świadomości pedagogicznej w organizowaniu 

środowiska sprzyjającego rozwojowi dziecka. Służy temu znajomość 

i przestrzeganie w pracy z dzieckiem kilku podstawowych zasad: 

 My – dorośli (rodzice, dziadkowie, nauczyciele) musimy 

poświęcać dzieciom jak najwięcej czasu na wspólną zabawę, 

rozmowę, obserwację. 

 W związku z tym, że każde dziecko rozwija się w specyficznym dla 

siebie tempie, a różnice rozwojowe pomiędzy dziećmi mogą sięgać 

nawet kilku lat, powinniśmy unikać porównań oceniających 

między dziećmi. Ważne jest, aby z miłością i tolerancją 

przyjmować je takimi, jakie są.  

 Musimy unikać kategorycznych stwierdzeń określających cechy 

dziecka, np.: jesteś powolny, ale z ciebie urwis, niejadek, mazgaj 



itp., co określa się mianem etykietowania dzieci i co może się 

przyczynić do spowolnienia rozwoju lub pojawienia się zaburzeń 

rozwojowych. 

 Rozwojowi dzieci sprzyjają stawiane im zadania, jednak my – 

dorośli musimy dbać o właściwy ich dobór w taki sposób, aby nie 

były one ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne.  

Aby osiągnąć efekty wychowawcze, my – rodzice i nauczyciele musimy 

iść ręka w rękę, to znaczy uzgadniać konsekwentne postępowanie, aby dziecko 

nie stykało się z odmiennymi zasadami w szkole i w domu. 

 

Obowiązki domowe dziecka 

Obowiązki dziecka, to nie to samo, co pomaganie w domowych pracach. 

Obowiązek musi powtarzać się w określonym czasie, tak by można było 

wymagać od dziecka, że samo zacznie o nim pamiętać i będzie wiedziało, że jest 

to jego zadaniem. Początkowo może być to jedna lub dwie czynności, a jeśli uda 

się je wypracować można wprowadzać nowe. 

Lista domowych obowiązków dziecka może być bardzo długa. A co może 

znaleźć się na takiej liście? Oto kilka podpowiedzi: 

 ścielenie łóżka 

 toaleta poranna  

 ubieranie się 

 pranie (np. segregowanie odzieży do prania, rozwieszanie prania) 

 prasowanie 

 składanie i chowanie ubrań do szafki 

 pomoc rodzicom podczas przygotowania posiłków (np. 

obieranie/krojenie warzyw, przygotowanie odpowiednich 

składników na potrawę) 



 nakrywanie do stołu 

 odkładanie naczyń po jedzeniu do zlewu 

 mycie naczyń 

 ścieranie kurzu 

 zamiatanie/odkurzanie 

 segregowanie/wynoszenie śmieci 

 prace w ogrodzie (np. grabienie liści, podlewanie) 

 wyciąganie listów ze skrzynki 

 dbanie o domowe zwierzęta (karmienie, wyprowadzanie na spacer, 

pielęgnacja) 

 robienie drobnych zakupów 

 odrabianie zadań domowych 

 oraz inne (na miarę możliwości i wieku dziecka). 

Pamiętaj! Aby dziecko mogło wywiązać się z jakiegoś obowiązku, 

musi wiedzieć, że go ma oraz na czym on polega. A zatem:  

 Każde nowe zadanie omów z dzieckiem. Wytłumacz mu, na czym 

polega i dlaczego jest ważne dla każdego z Was! 

 Obowiązki można stopniować – np. najpierw dziecko dba o to, aby 

pies miał świeżą wodę; potem jego obowiązkiem może być 

wyprowadzanie go na spacer w weekendy; a kolejnym etapem – 

robienie tego częściej. 

 

Domowy system motywowania dziecka do wypełniania  

obowiązków domowych 

 Autorka książki „Każde dziecko może nauczyć się reguł” pisze: Każdy 

z Was, rodziców, posiada wystarczającą umiejętność, by znaleźć własne 

rozwiązania, które są dobre dla dziecka w odpowiednim momencie. Bo to 

właśnie wy najlepiej znacie wasze dzieci. 



 Zachęcamy do przygotowania wspólnie z dzieckiem „Tygodniowej listy 

obowiązków domowy” (wzór do pobrania). Warto zrobić to na spokojnie. 

Przemyśleć. Odłożyć i wrócić do tego po paru dniach. Chodzi o to, aby mieć 

świadomość, co wywołuje najsilniejsze konflikty, a co dziecko robi w miarę 

chętnie. Jeśli dziecko nie czyta, można listę opatrzyć odpowiednimi rysunkami 

lub fotografiami. Samo przygotowywanie tej listy, to świetna okazja do 

rozmowy o tym, że każdy ma swoje obowiązki.  

Następnie ustalcie system punktacji: za określone zachowania dziecko 

dostaje punkty, a potem te punkty może wymienić na nagrodę. Nie zabierajcie 

punktów za karę, bo to ma być system nagradzania, a nie karania. Ryzyko utraty 

punktów może zniechęcić do ich zdobywania. 

Kolejny krok to ustalenie listy nagród i ilości potrzebnych punktów. 

Oczywiście wszystko tu zależy od tego, co dziecko lubi. Można np. założyć 

„Skrzynię nagród”, czyli mieszaninę różnych drobiazgów: naklejek, kart 

z postaciami z bajek/filmów, cukierków, malutkich modelinowych zwierzątek – 

losowane zawsze są niespodzianką. 

Przykłady nagród: 

 granie w dowolnie wybraną grę na komputerze przez 40 minut 

(5 punktów) 

 granie w grę w planszową z rodzicami (3 punkty) 

 jajko z niespodzianką (5 punktów) 

 książka lub kaseta na określony temat (20 punktów) 

 wyjście do kina (30 punktów) 

 zabawka lub inna rzecz (15) 

 skrzynia nagród (2 punkty) 



Na koniec sprawa techniczna – punkty to np. kolorowe pinezki przypinane 

do tablic korkowych lub kropki stawiane flamastrem. „Lista” powinna wisieć 

w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Co wieczór, przed pójściem do łóżka 

„rozliczcie” dzień i przydzielcie punkty. „Listę obowiązków domowych” można 

modyfikować według uznania i wprowadzać do niej nowe zadania.  

 

Na koniec 

 

Doceniajcie wysiłek dziecka! Chwalcie i okazujcie uznanie! Nie ma 

znaczenia, że na początku naczynia będą niedomyte a łóżko nierówno 

pościelone. Najważniejsze to chęci i udział dziecka w czynnościach domowych. 

Fakt, że posiada ono jakieś zadanie do wykonania, pomaga w budowaniu 

poczucia własnej wartości i zaangażowania w życie rodziny. Wychowując 

dziecko wspólnie z małżonkiem lub dziadkami, zawsze mówcie jednym głosem! 

Dzieci, które czują się cennym członkiem zespołu rodzinnego, chętniej 

współpracują i towarzyszą w rozwiązywaniu wspólnych problemów. 

 

Życzymy wielu sukcesów w budowaniu samodzielności i zaradności 

Waszych dzieci! 

Anita Zachara – Kusek 

Aneta Żądło 
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