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Motywowanie do nauki 
– rola rodzica 

Prezentacja na spotkanie 
z rodzicami
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Motywacja

to stan gotowości do podjęcia określonego 
działania, czyli w naszym 
przypadku chchęćęć dziecka do uczenia sidziecka do uczenia si ęę.
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Rola rodzica

Wsparcie 
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Jakie s ą 2 najwa żniejsze 
potrzeby dziecka?
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2 najwa żniejsze potrzeby 
dziecka

2 potrzeby

bezpiecze ństwa akceptacji
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Jak – jako rodzic – zaspokajam 
te potrzeby?

� Czy akceptuję ograniczenia mojego dziecka? 
Czy moje dziecko może bez obaw wyznać
mi, że sobie nie radzi lub ma trudności z 
nauką?

� Czy może mam już z góry ustalony plan na 
życie mojego dziecka? Czy uwzględnia on 
potrzeby mojego dziecka czy też moje 
potrzeby i ambicje?

� Czy akceptuję wybory, zainteresowania 
mojego dziecka?
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Jak – jako rodzic – zaspokajam 
te potrzeby?

� Czy aby nie kontroluję dziecka nadmiernie?
� Czy uczę się za dziecko, zamiast je wspierać

i uczyć samodzielności? 
� Kto dzwoni po lekcje po okresach 

nieobecności dziecka – ja czy samo dziecko?
� Czy interesuję się swoim dzieckiem, jego 

wynikami w nauce, jego trudnościami?
� Czy w razie potrzeby moje dziecko może 

liczyć na moją pomoc?
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Jak – jako rodzic – zaspokajam 
te potrzeby?

� Jak reaguję na oceny? Czy moje dziecko – może 
bez obaw przyznać się do otrzymania słabej oceny?

� Czy pozwalam mojemu dziecku na popełnianie 
błędów? (błędy to przecież naturalny element 
uczenia się)

� Czy pozwalam mojemu dziecku na samodzielne 
wykonywanie prac domowych, plastycznych itp.., 
nawet jeśli będą niedoskonałe? (wykonywanie prac 
przez dziecko uczy je samodzielności, ale też
pozwala mu wykonać odpowiednią ilość ćwiczeń
potrzebnych do opanowania danej umiejętności)
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Jak – jako rodzic – zaspokajam 
te potrzeby?

� Czy stawiam mu wymagania na miarę jego 
możliwości?

� Czy koncentruję się tylko na błędach? Czy 
zauważam postępy, starania dziecka, jego 
wkład pracy?

� Czy często chwalę swoje dziecko? Czy 
dostrzegam jego starania  i wkład pracy, 
wysiłek włożony w naukę, a nie tylko jej 
efekty w postaci ocen?



10

� Czy unikam motywowania do nauki poprzez 
straszenie, kazania, pouczanie, 
moralizowanie czy przekupywanie?

� Czy sam – swoim zachowaniem – stanowię
wzór dla dziecka motywując go do nauki? 
(czytam, interesuję się nauką, uczę się itp..)

� O co pytam dziecko po powrocie ze szkoły? 
Czy od razu pytam o ocenę? Czy też pytam: 
czego nowego się dowiedziałeś, nauczyłeś?
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� Czy mówię dobrze do innych o swoim 
dziecku?

� Czy dziecko ma okazję usłyszeć jak mówię o 
nim dobrze do innych?

� Czy wierzę w to, że moje dziecko sobie 
poradzi i swoim zachowaniem przekazuje 
mu: potrafisz, poradzisz sobie, wierzę w 
ciebie? 
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Co mo że pom óc 
mojemu dziecku?
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Wprowadzenie zasad 
odrabiania lekcji w domu

� Ustalenie stałej pory odrabiania lekcji i 
sygnałów przypominających o siadaniu do 
nich.

� Stworzenie listy przywilejów, które mogą
być dostępne dopiero po odrobieniu lekcji.

� Przypominanie zasad dziecku, wywieszenie 
ich w widocznym miejscu.

� Chwalenie za przestrzeganie zasad.
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W przypadku dzieci 
nadpobudliwych wa żne jest, aby:

� Odrabianie lekcji było podzielone na części. 
Pamiętać należy, aby w trakcie przerwy dziecko 
nie zaczęło robić czegoś, od czego trudno je 
oderwać.

� Po odrobieniu jednego zadania - powinna nastąpić
krótka przerwa, podczas której wprowadza się
ciekawą aktywność ruchową, ale niezbyt 
angażującą (np. 2 rundki dookoła stołu).

� Konieczne jest ustalenie z dzieckiem, co może w 
tym czasie robić, aby po przerwie wróciło do 
przerwanej nauki.
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Przygotowanie otoczenia

� W trakcie odrabiania lekcji stosowanie „techniki 
pustego biurka” czyli na biurku znajdują się tylko 
rzeczy potrzebne do pracy. 

� Maksymalne ograniczenie liczby bodźców 
docierających do dziecka w trakcie odrabiania 
lekcji, np. posprzątanie biurka, wyłączenie 
telewizora, telefonu, radia, komputera, 
wyprowadzenie psa z pokoju, poproszenie 
rodzeństwa o niewchodzenie do pokoju, 
posadzenie - w miarę możliwości- daleko od okna 
lub tyłem do niego.  W otoczeniu miejsca do pracy 
nie powinno być atrakcyjnych, przyciągających 
uwagę przedmiotów, np. akwarium, plansze itp.
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� Podczas przerw w trakcie odrabiania lekcji 
można uruchomić minutnik, aby dziecko 
otrzymało wyraźny sygnał powrotu do 
pracy.

� Stosować „stałość” i „rutynę” w ciągu dnia, 
co pozwoli dziecku nauczyć się, jakie 
wydarzenia zazwyczaj następują po sobie.

� W starszych klasach – ważne jest 
monitorowanie odrobienia lekcji.
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Ważne jest:

� Unikanie wyręczania dziecka przy 
codziennych czynnościach, wdrażanie do 
samodzielności. 

� Wyręczanie dzieci, choć wydaje się, że 
zaoszczędza czas, jest w dłuższej 
perspektywie niezwykle kosztowne i 
sprawia, że dziecko nie nauczy się nowych 
czynności, zachowań.
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� Po odrobieniu lekcji trzeba zapakować
tornister/torbę na następny dzień.

� Dziecko nie powinno zaraz po przyjściu ze 
szkoły zabierać się za naukę. Lepiej będzie, 
jeżeli wyjdzie na godzinę, czy półtorej na 
podwórko i tym sposobem odpręży się i 
dotleni.
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Łatwiej si ę uczyć gdy:

� Poza czytaniem  - stosujemy: zadawanie 
pytań, odpowiadanie, podkreślanie 
kluczowych słów.

� Potrzebne są też regularne powtórki 
materiału.

� Trzeba uczyć dzieci rozróżniania ważnych 
partii materiału oraz tych mniej istotnych, bo 
przecież nie jesteśmy w stanie zapamiętać
wszystko.
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Łatwiej si ę uczyć, gdy:

Odrabiamy lekcje we właściwej kolejności:

� zaczynany od najtrudniejszego przedmiotu,

� stosujemy „płodozmian” czyli „przeplatamy”
przedmioty, nie uczymy się kolejno po sobie 
przedmiotów podobnych, zbieżnych.
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Motywacja jest w du żej 
mierze wyuczona i 

podlega wychowaniu.

Można ją kształtować.
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Co mo że pom óc?

� zainteresowanie rodzic ów nauk ą szkoln ą
(rozmowy o szkole, dobry kontakt z 
nauczycielem, dbałość o przybory, 
przychodzenie na wywiadówki);

� wzmacnianie poczucia warto ści dziecka , 
wiara, że dziecko poradzi sobie z nauką, 
mimo iż niekiedy odnosi porażki;
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Co mo że pom óc?

� atmosfera szacunku do nauki i szko ły w 
domu rodzinnym , pokazywanie wartości 
nauki i wiedzy.

� rozwijanie nawyku czytelnictwa – rodzic 
musi modelować takie zachowania (sam 
czytać, aby to było skuteczne).
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� chwalenie dziecka natychmiastowo za 
zaangażowanie w pracę, pozytywny stosunek 
do nauki oraz włożony wysiłek, aby utrwalać
takie zachowania.
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Stosowanie pochwa ł
terapeutycznych

�� Opis  +  uczucie  +  podsumowanieOpis  +  uczucie  +  podsumowanie
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Przyk ład pochwa ły

Opis tego co widz ę, 
słysz ę

Pozytywna emocja Podsumowanie/ 
nazwa cechy

Kiedy widz ę,
że odrobiłe ś

lekcje,

to  jestem
dumna z Ciebie. 

To się nazywa 
dobra robota.
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Pamiętajmy! Zachowania nas, 
rodzic ów wp ływaj ą pozytywnie 
na motywacj ę i stosunek dzieci 
do nauki oraz szko ły.
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Dziękuj ę za uwag ę


