
Elementy terapii behawioralnej – porady dla rodziców.

Skuteczne wydawanie poleceń.

Etapy skutecznego wydawania poleceń

1. Podejdź do dziecka.

2. Zdobądź jego uwagę (dotknij jego ramienia, nawiąż kontakt wzrokowy, zawołaj
po imieniu)

3. Sformułuj jasne, krótkie polecenie.

4. Powtórz polecenie jeszcze raz.

5. Dopilnuj wykonania polecenia (nie odchodź od dziecka, dopóki nie skończy
zadania).

Dzieci uczą się, że dorośli nie reagują, gdy nie wykonują one ich poleceń. By temu
zapobiec, wydawaj tylko tyle poleceń, ile chcesz wyegzekwować.

Skuteczne wydawanie poleceń zapobiega pojawianiu się wielu trudnych sytuacji, ale
wymaga zaangażowania dorosłego.

Wydawania poleceń może nie być skuteczne w przypadku dzieci przejawiających silne
zachowania opozycyjne lub zaburzenia zachowania. Tu konieczne będzie wyciąganie
konsekwencji za odmowę wykonania polecenia.

Przypominanie zasady.

Zanim pojawi się problem lub, gdy pojawi się po raz pierwszy, staramy się wyjaśnić
(pokazać)  dziecku,  czego  od  niego  oczekujemy.  Nazywamy  to  wprowadzeniem
zasady. Jednak zasady raz powiedziane są bardzo słabo utrwalone, dlatego staramy się
o nich przypominać (zanim pojawi się problem lub na samym początku niepożądanego
zachowania).

Po zastosowaniu techniki przypominania zasady dorosły może przejść do 2 kolejnych
działań:

1. Wzmocnienie zachowania, jeśli dziecko zachowa się w sposób pożądany, np.
pochwała, czyli zauważenie tego, co robi dobrze.

2. W momencie odmowy, powinien przypomnieć zasadę wraz z konsekwencjami
jej nieprzestrzegania i – po chwili – wyciągnąć te konsekwencje.



Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3.

Technika  1-2-3  to  połączenie  przypomnienia  zasady  i  wyciągnięcia  konsekwencji
stosowane u młodszych dzieci odmawiających przerwania niepożądanego zachowania.
Technika ta wymaga znalezienia w domu „nudnego” miejsca oraz zachowania spokoju
przez dorosłego i nierozgadywania się. 

Wyliczanie 

1. Powiedz dziecku, co zrobisz, gdy pojawi się niewłaściwe zachowanie.

2. Gdy pojawi się trudne zachowanie, podnieś palec i powiedz: „Raz”

3. Jeśli nie reaguje, podnieś palec i powiedz: „Dwa”

4. Jeśli dziecko nie reaguje, podnieś palec i powiedz: „Trzy, przerwa”.

Wprowadzając tę metodę, należy wytłumaczyć dziecku, na czym ona będzie polegać.

Przykład:

Dziecko na placu zabaw rzuca piaskiem w inne dzieci. Dorosły przypomina zasadę
(„nie rzucamy piaskiem w innych”),  jeśli tego nie zrobi, na 5 minut będzie musiał
opuścić piaskownicę. Dziecko kontynuuje niewłaściwe zachowanie, więc dorosły po
wyliczeniu i pokazaniu na palcach 1-2-3, zabiera dziecko z piaskownicy.

Możemy też połączyć ją z konsekwencją wyciąganą w miejscu publicznym, np. w
sytuacji wybuchu złości w sklepie mówimy: ”Gdy doliczę do 3,  będziemy musieli
przerwać zakupy i wrócić do domu”. 



Czas zabawy z dzieckiem.

Czas zabawy to dla rodzica okazja przyjemnego spędzenia czasu z dzieckiem, a dla
dziecka możliwość zdobycia pozytywnej uwagi dorosłego. Jest metodą, która silnie
pielęgnuje  i  przywraca  pozytywne  relacje  rodziców  z  dziećmi.  To  metoda
terapeutyczna, w której rodzic poświęca czas jednemu dziecku. 

Technika czasu zabawy polega na ustaleniu krótkich i  realnych odcinków czasu w
ciągu dnia.  Czas  ten  ma należeć  wyłącznie  do  dziecka.  Podczas  zabawy jesteśmy
otwarci na propozycje i pomysły dziecka. To dziecko przejmuje kontrolę nad zabawą,
a zadaniem dorosłego jest przede wszystkim towarzyszenie mu i poświęcenie uwagi,
poprzez  zauważanie  pozytywów  oraz  chwalenie.  W  czasie  zabawy  należy  unikać
wszystkiego,  co  może  kojarzyć  się  z  wykonywaniem  obowiązków:  uczenia,
poprawiania,  udzielanie  wskazówek,  wydawania  poleceń  oraz  krytykowania,
ośmieszania, zawstydzania. 

Jeżeli  w czasie  zabawy pojawi  się  niepożądane  zachowanie,  które  nie  jest  bardzo
trudne lub niebezpieczne (nie krzywdzi nikogo, nie powoduje szkody), starajmy się je
ignorować. Polega to na milczeniu, zachowaniu obojętności, nie patrzeniu na dziecko,
dopóki  trwa  niewłaściwe  zachowanie.  W  momencie,  kiedy  pojawi  się  właściwe
zachowanie, przerywamy ignorowanie i chwalimy dziecko.

Jeśli  zachowanie  ulega  natężeniu,  staje  się  bardzo  trudne  i  niebezpieczne,  można
krótko  przypomnieć  zasadę  i  przerwać  zabawę,  jeśli  dziecko  natychmiast  nie
skoryguje zachowania.

Czasami może się zdarzyć tak, że dziecko zacznie zachowywać się w sposób, którego
całkowicie  nie  akceptujecie:  niszczy  zabawki,  uderza  siebie  albo  rodzica.  Takiego
zachowania nie wolno zignorować. Należy natychmiast przerwać zabawę i przywołać
zasadę  z  konsekwencją  („Nie  możemy  dalej  się  bawić,  bo  niszczysz  zabawki”).
Zapewnienia dziecka, że to się nie powtórzy i przeprosiny, nie są w stanie przywrócić
wspólnej zabawy. Wracamy do niej dopiero kolejnego dnia.

Zasada Powód zastosowania zasady
CHWALENIE Zwiększa częstość pozytywnych zachowań. Pozwala

dziecku poznać, co ci się podoba
UWAŻNE SŁUCHANIE Pokazuje dziecku, że słuchasz
OPISYWANIE  WŁAŚCIWEGO
ZACHOWANIA

Pokazuje dziecku, że jesteś zainteresowany

WYRAŻANIE ENTUZJAZMU Pozwala dziecku dostrzec, że jesteś zainteresowany 
UNIKANIE KRYTYCZNYCH 
STWIERDZEŃ 

Krytykowane zachowanie może się nasilać, pogarsza
kontakt z dzieckiem

 



Czas zabawy to technika,  która  powinna być stosowana przez dłuższy czas,  przez
przynajmniej  3  miesiące.  Im więcej  powtórzeń w tygodniu,  tym zmiany następują
szybciej. Wszyscy potrzebują czasu, by przyzwyczaić się do nowego sposobu bycia
razem.   
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