wiadomo?ci.
2.

Szko?a Podstawowa nr 93
im. Tradycji O r?a Bia?ego
we Wroc?awiu

Poczucie kompetencji.

Na motywacj? dziecka, ale i ka?dego z nas, silnie
wp?ywa poczucie kompetencji ? lubimy r obi? to, co
z czym sobie dobr ze r adzimy.

POR A D N I K D LA ROD Z I CÓW

Wi?kszo?? dzieci niech?tnie pr zyznaje si? do
niekompetencji : obiecuj?, ?e wezm? si? do pr acy,
ale tego nie r obi?; nar zekaj?, ?e zadania s? nudne
lub g?upie. Zdar za si? jednak tak?e, i? dzieci
pr zyznaj?, i? nie wiedz? jak wykona? zadania lub
o?wiadczaj?, ?e jest ono dla nich zbyt tr udne. Co
mo?emy zr obi? w takiej sytuacji ?

W numer ze

Mo?emy zapyta? co dziecko ma dok?adnie
zr obi?, czy r ozumie na czym polega zadanie

Jak motywowa? swoje dziecko do nauki?

Je?li dziecko r ozumie zadanie, ale twier dzi, ?e
nie potr afi go wykona?, war to nak?oni? je do
r ozpocz?cia pr acy, aby zor ientowa? si? co potr afi, a
czego nie. Mo?emy zada? konkr etne pytania :
?Czego potr zebujesz by r ozwi?za? to zadanie?? lub
?Któr a cz??? zadania spr awia ci najwi?kszy k?opot??
Gdy dziecko jest pr zer a?one wielko?ci? lub
skomplikowaniem zadania, mo?emy zapr oponowa?
podzielenie go na mniejsze cz??ci (np. zr obienie
najpier w ?atwiejszych r ówna? z matematyki,
czytanie okr e?lonej liczby str on ksi??ki pr zez
pewien okr es).

NR 20

08.12.2015 r.

Jak motywowa? swoje dziecko do nauki? - cz. I

Najwi?kszy wp?yw na motywacje dzieci ma
wychowanie i podej?cie do nauki i pr acy samych
r odziców ? najwi?kszych autor ytetów.
Dzieci stawiaj?ce sobie za cel zdobycie wiedzy lepiej
sie ucz?, czer pi? wi?ksza pr zyjemno?? z nauki.
Na motywacj? wp?ywa zar ówno to jaki baga?
do?wiadcze? ma dziecko, jak r ównie? jego
otoczenie. To one kszta?tuj? gotowo?? dziecka do
uczenia si?. Chc?c zr ozumie? motywacj? naszego
dziecka war to zwr óci? uwag? na to, czy d??y do
tego, czego pr agnie i unika tego czego si? obawia.
Skupmy si? zatem na tym, by by? nastawionym

pozytywnie wy?apywaniu mocnych str on dziecka.
Kiedy nar ysuje pier wsze szlaczki pochwalmy r aczej
zaanga?owanie, zamiast kr ytykowa? zagniecion?
kar tk?. B?dzie wtedy ch?tnie r ysowa?, a zagniecenia
z czasem znikn?.
Pami?tajmy o tym, ?e dzieci lubi? zasady
i konsekwencje. Cz?sto si? im to nie podoba, ale
r osn? szcz??liwsze, bar dziej ambitne i lepiej
pr zystosowane do ?ycia. Zatem je?li obiecamy mu
co? w zamian za jego zaanga?owanie w jak??
czynno??, pami?tajmy jak wa?ne jest dotr zymanie
s?owa.
Zwr ó?my uwag? na to, by cz??ciej chwali?, ni?
kr ytykowa?. Z tego dr ugiego jednak nie r ezygnujmy.
Pami?tajmy jednak, aby kr ytyce poddawa? dzia?anie
dziecka, a nie jego jako osob?. Naszym zadaniem
jest umiej?tnie kor zysta? z obu nar z?dzi
wychowania i motywowania. W ten sposób dzieci
nie b?d? ba?y si? naszego niezadowolenia i nie
zamkn? si? pr zed nami.
Pr zygotujcie wspólnie miejsce pr acy. Ogr anicz do
minimum wszystko to, co mo?e r ozpr asza? dziecko.
Zadbaj o dobr ? atmosfer ? podczas nauki
? zdener wowane czy pr zestr aszone dziecko nie
zapami?ta zbyt wielu infor macji.
Poka? mu, ?e ma w tobie opar cie i wier zysz w jego
mo?liwo?ci. Kiedy pomagasz swojemu dziecku

w nauce star aj si? odnosi? do r zeczywisto?ci to, co
mu t?umaczysz, wspier aj si? pr zyk?adami. Mobilizuj
do samodzielnego wyszukiwania infor macji i ich
omawiania. Kiedy zupe?nie sobie nie r adzi z jakim?
zadaniem pomó? mu, ?eby zupe?nie nie zw?tpi?o w
siebie. Poka? mu, ?e Ty czasami te? czego? nie
wiesz albo pope?niasz b??dy. S?uchaj uwa?nie tego,
co mówi i nie pr zer ywaj mu. To nauczy go
szacunku do r ozmówcy.
Jako r odzice stosujemy bar dzo wiele dzia?a?, ale
najwa?niejsze, to wiar a w sukces dzieci-uczniów,
dostr zeganie najdr obniejszych osi?gni??, pokazanie
im, jak niesamowite maj? mo?liwo?ci (któr ych dot?d
cz?sto nie odkr yli). S?uchamy ich, r ozmawiamy,
odpowiadamy na wszystkie pytania, szczególnie te
najtr udniejsze. Uczymy ich te? cier pliwo?ci
i wyr ozumia?o?ci dla samych siebie.
1.

Rola zainter esowania i zami?owania do nauki.

a)
wskazanie powi?za?
z codzienn? r zeczywisto?ci?,

wiedzy

ksi??kowej

b)
poszer zenie wiedzy zdobywanej w szkole
(muzeum, wycieczki kr ajoznawcze, gr y edukacyjne ,
czasopisma),
c) r ozbudzanie pozaszkolnych
r esowa?,

pasji

i

zainte-

d)
zademonstr owanie na w?asnym pr zyk?adzie
entuzjazmu do uczenia si?, zdobywania nowych

