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Jednym z przejawów Ŝycia społecznego w kaŜdym zespole ludzkim, 
niezaleŜnie od wieku, są spory, nieporozumienia, konflikty. Mają one równieŜ miejsce 
w przedszkolu, istnieje, bowiem, wiele sytuacji, które sprzyjają konfliktom 
prowadzącym do uzewnętrznienia przeŜyć dziecięcych w postaci bicia, przezwisk, 
sypania piaskiem, skarŜenia itp. 
Konflikty, które istnieją w przedszkolu nie moŜe nauczycielka lekcewaŜyć, musi się 
nimi interesować, znać ich przyczyny, dąŜyć do łagodzenia i zmniejszania ich liczby. 
Ograniczanie i likwidowanie nieporozumień wśród dzieci nie moŜe opierać się na 
zakazach i karach. Sytuacje sprzyjające konfliktom są w kaŜdym przedszkolu i w 
kaŜdej grupie dzieci inne. Bardzo istotnym problemem jest udział samych dzieci w 
rozwiązywaniu konfliktów (pomoc nauczycielce, lub samodzielne rozwiązanie go). 
Współudział moŜe polegać na potępieniu zachowania kolegi winnego 
nieporozumienia, przypomnienia mu o obowiązującym sposobie zachowania się w 
danej sytuacji, skłonieniu do przeproszenia, przyznania się do winy, naprawienia 
szkody. 
Rozpatrując problem kar i nagród w przedszkolu trzeba podkreślić, iŜ największą 
wartość w wychowaniu dziecka mają oddziaływania pozytywne, takie jak pochwała 
zachęta, uznanie, nagroda. Wszelkie formy nagradzania bardzo silnie oddziałują na 
uczucia człowieka i stanowią bodziec kierujący jego postępowaniem, a im wyŜszy 
stopień świadomości społecznej wychowanka, tym większego nabierają one 
znaczenia. W pracy wychowawczej nauczyciela powinny dominować takie sposoby 
oddziaływania na postępowanie dziecka, które sprawiają mu przyjemność, dadzą 
poczucie zadowolenia, a tym samym najlepiej zmobilizują do poŜądanego 
wychowawczo postępowania. 
Bardzo waŜną sprawą w posługiwaniu się karą i nagrodą jest znajomość systemu 
wychowawczego, stosowanego przez rodziców. Tylko dobra znajomość sytuacji 
dziecka w rodzinie pozwoli zrozumieć, dlaczego jest ono tak bardzo wraŜliwe w 
sytuacjach trudnych lub tak słabo reaguje na nasze uwagi.  
 Stosowanie kar – to bardzo trudny problem w pracy wychowawczej 
nauczyciela. Trzeba, bowiem, zdawać sobie sprawę, co dla danego dziecka będzie 
karą, aby spełniała ona swą rolę jako środek wychowania. Dla jednego karą będzie 
uwaga nauczycielki lub jej niezadowolenie, inne trzeba odsunąć od rówieśników na 
pewien czas, a w niektórych wypadkach Ŝadna z tych form nie odniesie skutku. 
ZaleŜy to od wraŜliwości dziecka, jego ambicji, a takŜe doświadczeń związanych z 
metodami wychowawczymi stosowanymi przez rodziców. Znany jest fakt, Ŝe 
najtrudniej jest trafić do dzieci, których rodzice stosują kary fizyczne. Kary naleŜy 
stosować wtedy, gdy któreś z dzieci dość często nie stosuje się do wymagań, 
dokucza kolegom – zagraŜa to ich bezpieczeństwu, niszczy pomoce zabawki i 
sprzęt, dezorganizuje pracę nauczyciela. Zawsze naleŜy mieć pewność, Ŝe dziecko 
zdaje sobie sprawę ze swego postępowania. Jeśli łamie określony zakaz to czy ono 
go zna i rozumie. Karać nie naleŜy takŜe wtedy, gdy dziecko popełni coś 
niewłaściwego niechcący, przypadkowo, chociaŜ nawet wyrządziło tym komuś 
szkodę. Karać moŜemy tylko wtedy, gdy stwierdzimy świadome niestosowanie się do 
stawianych wymagań. Mówiąc o karach w przedszkolu wykluczamy wszelkie kary 



fizyczne. Kara fizyczna wyrządza dziecku trwałe szkody moralne – czyni je 
niewraŜliwym na brutalność, przemoc, wyzwala podobne formy w stosunku do 
słabszych. Dopuszczalne w przedszkolu kary muszą sprawiać dzieciom przykrość, 
gdyŜ inaczej nie byłyby karą, nie mogą jednak przynosić szkody. Gdy dziecko ma być 
ukarane, trzeba się zastanowić, czy kara, którą chcemy zastosować jest słuszna i 
celowa, czy wynika z sytuacji, której dotyczyło przewinienie. Za popychanie podczas 
zabawy ruchowej, szarpanie, wyrywanie zabawek trzeba usunąć od zabawy, a za 
przeszkadzanie kolegom podczas posiłków, np.. kopanie pod stołem, jeŜeli 
występuje często, moŜna odsunąć od wspólnego stołu. To dziecko, które ustawicznie 
przeszkadza innym w zabawie, zabiera zabawki, dokucza, bije moŜe być w takich 
wypadkach izolowane od dzieci. MoŜe ono bawić się samo przy oddzielonym stoliku. 
Izolowane dziecko nie moŜe być pozbawione opieki nauczyciela nawet na chwilę. 
Nie wolno usuwać dziecka za drzwi, pozostawić je w łazience czy szatni grozi to 
niebezpieczeństwem, bo nigdy nie moŜna przewidzieć zachowania dziecka. KaŜda 
kara stosowana często spowszednieje i przestanie mieć wartość wychowawczą. 
Jedną z form kary jest upomnienie, zganienie dziecka przez nauczycielkę, gniewanie 
się na nie. W bardzo wielu wypadkach przynosi to poŜądany skutek. Niekiedy 
wystarczającą karą jest zawstydzenie dziecka lub zagroŜenie, Ŝe o zachowaniu 
poinformowani zostaną rodzice.  
  Bardziej skutecznym środkiem wychowawczym niŜ kary są nagrody. Jednym 
z rodzajów nagród są pochwały. Mają one największą wartość wtedy, gdy są 
wypowiadane w obecności całej grupy dzieci, a jeszcze bardziej – osób dorosłych. 
Jednak podobnie jak nagany czy kary, tak i pochwały stosowane zbyt często i z 
błahych powodów przestają mieć wartość zarówno dla tego dziecka, które chwalimy, 
jak i dla pozostałych. Nagrody mogą być indywidualne i zespołowe. Nie naleŜy nigdy 
stosować nagród materialnych tylko dla niektórych dzieci, budzą, bowiem, zazdrość 
Ŝal do kolegów i nauczycielki, dzieci, które te nagrody otrzymują, przyzwyczajają do 
dobrego postępowania tylko ze względu na korzyści materialne. Zarówno kary i 
nagrody odnoszą skutek wtedy, gdy stosuje się na podstawie dobrej znajomości 
poszczególnych dzieci, z uwzględnieniem ich osobowości u nie zbyt często. 
 


