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Jak motywowa? swoje dziecko do nauki?

Najwi?kszy wp?yw na motywacje dzieci ma 
wychowanie i podej?cie do nauki i pracy samych 
rodziców ? najwi?kszych autorytetów.

Dzieci stawiaj?ce sobie za cel zdobycie wiedzy lepiej 
sie ucz?, czerpi? wi?ksza przyjemno?? z nauki.

Na motywacj? wp?ywa zarówno to jaki baga? 
do?wiadcze? ma dziecko, jak równie? jego 
otoczenie. To one kszta?tuj? gotowo?? dziecka do 
uczenia si?. Chc?c zrozumie? motywacj? naszego 
dziecka war to zwróci? uwag? na to, czy d??y do 
tego, czego pragnie i unika tego czego si? obawia. 

Skupmy si? zatem na tym, by by? nastawionym 

wiadomo?ci.

2. Poczucie kompetencji. 

Na motywacj? dziecka, ale i ka?dego z nas, silnie 
wp?ywa poczucie kompetencji ? lubimy robi? to, co 
z czym sobie dobrze radzimy.

Wi?kszo?? dzieci niech?tnie przyznaje si? do 
niekompetencji : obiecuj?, ?e wezm? si? do pracy, 
ale tego nie robi?; narzekaj?, ?e zadania s? nudne 
lub g?upie. Zdarza si? jednak tak?e, i? dzieci 
przyznaj?, i? nie wiedz? jak wykona? zadania lub 
o?wiadczaj?, ?e jest ono dla nich zbyt trudne. Co 
mo?emy zrobi? w takiej sytuacji ?

- Mo?emy zapyta? co dziecko ma dok?adnie 
zrobi?, czy rozumie na czym polega zadanie 

- Je?li dziecko rozumie zadanie, ale twierdzi, ?e 
nie potrafi go wykona?, war to nak?oni? je do 
rozpocz?cia pracy, aby zor ientowa? si? co potrafi, a 
czego nie. Mo?emy zada? konkretne pytania : 
?Czego potrzebujesz by rozwi?za? to zadanie?? lub 
?Która cz??? zadania sprawia ci najwi?kszy k?opot??

- Gdy dziecko jest przera?one wielko?ci? lub 
skomplikowaniem zadania, mo?emy zaproponowa? 
podzielenie go na mniejsze cz??ci (np. zrobienie 
najpierw ?atwiejszych równa? z matematyki, 
czytanie okre?lonej liczby stron ksi??ki przez 
pewien okres).

NR 20                                                     08.12.2015 r.

W numerze 

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



pozytywnie wy?apywaniu mocnych stron dziecka. 
Kiedy narysuje pierwsze szlaczki pochwalmy raczej 
zaanga?owanie, zamiast krytykowa? zagniecion? 
kar tk?. B?dzie wtedy ch?tnie rysowa?, a zagniecenia 
z czasem znikn?.

Pami?tajmy o tym, ?e dzieci lubi? zasady 
i konsekwencje. Cz?sto si? im to nie podoba, ale 
rosn? szcz??liwsze, bardziej ambitne i lepiej 
przystosowane do ?ycia. Zatem je?li obiecamy mu 
co? w zamian za jego zaanga?owanie w jak?? 
czynno??, pami?tajmy jak wa?ne jest dotrzymanie 
s?owa.

Zwró?my uwag? na to, by cz??ciej chwali?, ni? 
krytykowa?. Z tego drugiego jednak nie rezygnujmy. 
Pami?tajmy jednak, aby krytyce poddawa? dzia?anie 
dziecka, a nie jego jako osob?. Naszym zadaniem 
jest umiej?tnie korzysta? z obu narz?dzi 
wychowania i motywowania. W ten sposób dzieci 
nie b?d? ba?y si? naszego niezadowolenia i nie 
zamkn? si? przed nami.

Przygotujcie wspólnie miejsce pracy. Ogranicz do 
minimum wszystko to, co mo?e rozprasza? dziecko. 
Zadbaj o dobr? atmosfer? podczas nauki 
? zdenerwowane czy przestraszone dziecko nie 
zapami?ta zbyt wielu informacji. 

Poka? mu, ?e ma w tobie oparcie i wierzysz w jego 
mo?liwo?ci. Kiedy pomagasz swojemu dziecku 

w nauce staraj si? odnosi? do rzeczywisto?ci to, co 
mu t?umaczysz, wspieraj si? przyk?adami. Mobilizuj 
do samodzielnego wyszukiwania informacji i ich 
omawiania. Kiedy zupe?nie sobie nie radzi 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 przerywaj mu. To nauczy go 
szacunku do rozmówcy.

Jako rodzice stosujemy bardzo wiele dzia?a?, ale 
najwa?niejsze, to wiara w sukces dzieci-uczniów, 
dostrzeganie najdrobniejszych osi?gni??, pokazanie 
im, jak niesamowite maj? mo?liwo?ci (których dot?d 
cz?sto nie odkryli). S?uchamy ich, rozmawiamy, 
odpowiadamy na wszystkie pytania, szczególnie te 
najtrudniejsze. Uczymy ich te? cierpliwo?ci 
i wyrozumia?o?ci dla samych siebie.

1. Rola zainteresowania i zami?owania do nauki. 

a) wskazanie powi?za? wiedzy ksi??kowej 
z codzienn? rzeczywisto?ci?,

b) poszerzenie wiedzy zdobywanej w szkole 
(muzeum, wycieczki krajoznawcze, gry edukacyjne , 
czasopisma),

c) rozbudzanie pozaszkolnych pasji i zainte-
resowa?,

d) zademonstrowanie na w?asnym przyk?adzie 
entuzjazmu do uczenia si?, zdobywania nowych 


