
Jak zorganizowad dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywowad i wspierad dzieci do 

systematycznego uczenia się poza szkołą ? 

Najogólniej rzecz ujmując, motywacja to gotowośd i chęd podjęcia jakiejś aktywności (np. 

nauki), to określenie wszystkich procesów zaangażowanych w inicjowanie, 

ukierunkowywanie i utrzymywanie fizycznych oraz psychicznych aktywności człowieka 

służących realizacji jakiegoś celu. Jak zmotywowad dziecko do samodzielnej nauki. Na 

początek niezbędnym jest zapewnienie odpowiednich warunków do nauki w domu: 

 wydzielony kącik lub pokój, by uczeo  mógł spokojnie pracowad, 

 czas przeznaczony na naukę nie powinien byd zakłócany innymi poleceniami, głośną 

muzyką, programem telewizji czy rozmową, 

  określ jasno godziny nauki i odpoczynku sporządzając np. plan dnia, 

Dzieci uczą się tego, czego doświadczają: 

 Jeżeli dziecko żyje w atmosferze krytyki – uczy się potępiad. 

  Jeżeli dziecko żyje w atmosferze wrogości – uczy się walczyd.  

  Jeżeli dziecko musi znosid kpiny – uczy się nieśmiałości.  

 Jeżeli dziecko jest akceptowane i chwalone – uczy się doceniad innych. 

  Jeżeli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeostwa – uczy się ufności. 

  Jeżeli dziecko żyje w atmosferze miłości - uczy się jak znaleźd miłośd w świecie. 

Wskazówki, które możemy wykorzystad w pracy z własnym dzieckiem: 

 Wspieraj ale nie wyręczaj .Rodzice nie muszą na nowo uczyd się tego, co dziecko 

 w szkole. Naukę pozostawmy dzieciom. Rodzice maja wspierad. Częstym problemem 

jest odrabianie prac domowych. Pomagając w odrabianiu zadao domowych nie 

należy wyręczad dziecka. Należy wdrażad je do samodzielnej pracy. W procesie 

uczenia się ważną rolę odgrywa samokontrola wykonanej pracy. Chodzi w niej o to, 

aby dziecko samo odkryło swoje błędy i samo je poprawiło. Należy dziecko 

przyzwyczajad do podejmowania wysiłku, do pokonywania trudności, wtedy uwierzy 

we własne możliwości. Omawiając jego pracę, najpierw podkreśl dobre strony, 

wskazując nad czym mogło by jeszcze popracowad. Czasami powstrzymaj się z oceną, 

zachęcaj do samooceny: „Nie jesteś zadowolony z efektów swojej pracy? Czy jest coś, 

co chciałbyś poprawid ?. 

 Mądrze motywuj .W procesie szkolnego uczenia się motywacja odgrywa dużą rolę. 

Jest siłą pobudzającą do nauki, zdobywania wiedzy i rozszerzania własnych 

zainteresowao. Od kar lepsze są nagrody, ale stosowanie ich musi byd ostrożne. 

Złotym środkiem jest drobna nagroda, np. w postaci uznania rodziców, pochwały. 

Dziecko będzie miało poczucie, że rodzice doceniają jego trud i wysiłek włożony  

w naukę. 

 Okazuj życzliwe zainteresowanie sprawami szkolnymi dziecka. Zamiast wypytywad 



i kontrolowad, raczej słuchaj uważnie i okaż zrozumienie dla jego uczud. Gdy dziecko 

popadanie w kłopoty pamiętaj, że przede wszystkim to on ma problem. Zamiast 

krytykowad i oceniad – dodaj mu otuchy: „Matematyki można się nauczyd, wierzę, że 

ty to potrafisz” i zachęcaj je do wyciągnięcia własnych wniosków: „Jak myślisz, 

dlaczego Ci nie poszło na tym sprawdzianie? Z czym masz kłopot?  

Czego potrzebujesz, żeby sobie z tym poradzid?” „W czym mogę tobie pomóc, 

wytłumaczyd ?”. 

 Nie porównuj dziecka do rodzeostwa, kolegów, lecz do poprzedniego jego poziomu 

umiejętności – uświadamiasz mu w ten sposób postępy i motywujesz do dalszej 

pracy.  W przypadku zniechęcenia dziecka lub doświadczenia przez nie porażki – nie 

zaprzeczaj jego uczuciom mówiąc, że nic się nie stało, lecz nazwij jego uczucia: 

„Widzę, że jest Ci bardzo smutno z tego powodu…, że jesteś rozczarowany…, że 

zadanie to sprawia Ci trudnośd”. Zachęd je do wymyślenia, jak można rozwiązad dany 

problem, zaproponuj własne pomysły i wspólnie zdecydujcie, które pomysły wydają 

się możliwe do zrealizowania.  

 Nie pozwól dziecku by źle mówiło o sobie . Często mamy okazję słyszed, że dziecko 

źle mówi o sobie: „jestem głupi”, „nie dam rady”, „i tak mi się nie uda”. Są to głosy, 

które są wrogami sukcesu. Czasem nieświadomie nadajemy dziecku etykietę i tak o 

nim mówimy: „ten nie jest zdolny, ten powolny, ten zapominalski”. Sprawiamy, że 

dziecko tak zaczyna myśled o sobie. Opatrywanie dzieci etykietami ogranicza ich 

nadzieję, marzenia i możliwości.  

 Wspólny czas -w miarę możliwości spędzaj czas z dzieckiem ( zabawa, gry planszowe, 

wspólne czytanie, oglądanie ciekawych filmów, prace plastyczne, dyskusje nt. filmów, 

książki i inne). 

 

Najważniejszą sprawą w zakresie motywowania dzieci do nauki jest ich akceptacja przez 
rodziców, bez względu na to, co dziecko robi czy jak się zachowuje. Dziecko, które wyrasta w 
atmosferze akceptacji, poczuciu, że jest kochane i szanowane, łatwiej przyjmie nasz punkt 
widzenia. Dziecko, który nabierze wiary i pewności siebie, łatwiej pokona problemy i chętniej 
będzie stawiało czoła przeciwnościom.  
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