
Jak postępować, aby zachęcić 

dzieci do nauki?
Czym jest motywacja?- to ogół czynników, które mają na celu pobudzenie do działania, zdobywania 

wiedzy, rozszerzania zainteresowań.. np. do nauki.
Jeśli mamy motywację do jakiegoś działania, to ona pociąga nas do jego realizacji, jeśli motywacji nie 

mamy, to albo działania nie podejmujemy, jest ono nieefektywne, albo nie przynosi nam satysfakcji.

Uczy się, bo tego chce, bo przyswajanie wiadomości sprawia mu 
przyjemność, bo widzi sens i cel swojej pracy. I dużo ważniejszą rolę 
odgrywa tutaj przyjemność i celowość płynąca z nauki, a nie chęć 
zdobycia dobrych ocen. 
Jeśli jedyną motywacją ucznia są stopnie, przyswajanie wiedzy odbywa 
się mechanicznie, jest powierzchowne a efekty są krótkotrwałe.

Pogódźmy się z faktem, że większość dzieci nie lubi odrabiać zadań domowych.

Dzieci uczą się tego, czego doświadczają:
˞ Jeżeli dziecko żyje w atmosferze krytyki – uczy się potępiać.
˞ Jeżeli dziecko żyje w atmosferze wrogości – uczy się walczyć.
˞ Jeżeli dziecko musi znosić kpiny – uczy się nieśmiałości.
˞ Jeżeli dziecko jest akceptowane i chwalone – uczy się doceniać innych.
˞ Jeżeli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa – uczy się ufności.
˞ Jeżeli dziecko żyje w atmosferze miłości - uczy się jak znaleźć miłość w świecie.

·To, jak dziecko będzie sobie radziło w szkole zależy także od sytuacji w rodzinie, stylu 
wychowania, postawy rodziców i organizacji życia domowego.
·W rozmowie należy traktować dziecko jak równorzędnego partnera i starać się odpowiadać na 
jego pytania możliwie dokładnie i zrozumiale, nawet gdy słyszymy po raz setny "a dlaczego?", "a 
jak?", "a po co?" z ust kilkulatka, postarać się być cierpliwym. A gdy nie znamy odpowiedzi na 
pytanie, pokażmy dziecku w jaki sposób takiej odpowiedzi szukać: w internecie, atlasie, 
encyklopedii itp.











Pobudzajmy wewnętrzną motywację 
dziecka, rozbudzajmy jego 
zainteresowania, pasje, ciekawość świata i 
ludzi.

Zaakceptujmy, że dziecko jest inne niż 
my – akceptujmy je bezwarunkowo, 
pokazujmy, że w nie wierzymy.

Zachęcajmy dziecko do rozwoju zgodnie 
z jego potrzebami i preferencjami.

Obserwujmy, gdzie tkwią jego talenty, 
jaką ma strategię uczenia się.

Wzmacniajmy poczucie autonomii 
dziecka: pozwólmy mu decydować, 
wybierać (gdy to możliwe), szanujmy te 
wybory, ale wskazujmy na ich 
konsekwencje, zamiast kar i nagród.

-Wytłumaczmy mu, więc, że pomimo iż nie jest to tak ciekawe jak 
gry komputerowe jest jego obowiązkiem, a dodatkowo jest 
konieczne dla jego dalszego rozwoju. Jednocześnie musimy 
twardo postawić sprawę i sprecyzować swoje oczekiwania.

Rozmawiajmy z dzieckiem o pracy domowej, próbujmy je 
nakierować na właściwy tok myślenia.

Dowiedzmy się, co motywuje nasze dziecko do nauki.

Choć wiele dzieci zajmuje buntowniczą postawę, tak naprawdę liczą się z opinią rodziców i chcą ich zadowolić. Jeżeli rodzice 
mówią, że nauka jest ważna, to dzieci również tak uważają. Jeżeli natomiast wyrażają się lekceważąco o szkole i 

nauczycielach, to nie powinno was zaskoczyć, że dzieci będą powtarzać to samo.

Bądźmy zaangażowani, ale nie wścibscy.

-Dostosujmy się do rytmu pracy dziecka. Nie 
narzucajmy mu pory odrabiania lekcji. Usiądźcie 
razem i porozmawiajcie o tym jak będzie dla niego 
lepiej. Uzgodnijcie z dzieckiem, czy chce odrabiać 
lekcje przed obiadem, po obiedzie, czy może 
połowę zadań woli zrobić przed obiadem, a drugą 
połowę po. Jedyną zasadą, jaką musimy 
wprowadzić jest zakaz pozostawiania pracy 
domowej na ostatnią chwilę. Postarajmy się, żeby 
obiad był w miarę możliwości o stałej porze.
-Pomóżmy dziecku rozdzielić zadania na mniej 
lub bardziej czasochłonne. Ważne by zaczęło od 
tego, co zajmie mu najwięcej czasu, gdyż na 
początku nauki będzie miało więcej energii i 
uwinie się z nim znacznie szybciej.
-Zgódźcie się na czas wolny od pracy domowej. 
Może to być np. piątkowy wieczór lub niedziela. 
Ale od razu ustalcie, że zamiast tego dziecko musi 
odrobić wszystkie zadania domowe w sobotę.

-Nie pytajmy dziecka o zadanie domowe natychmiast, gdy przestąpi próg domu. 
Dajmy mu czas by samo powiedziało nam, co jest zadane.
-Unikajmy zbytniego drążenia tematu. Jeżeli dziecko mówi nam „ Mam zadanie z 
matematyki”, możemy zapytać, „Jaki dział teraz przerabiacie?” lub „Czy zadania z 
tego przedmiotu są trudne?”, ale nie mówmy np. „Chcę to zobaczyć, gdy skończysz”.
-Unikajmy kontrolowania dziecka podczas odrabiania lekcji. Zaczekajmy, aż 
skończy i samo przyniesie nam zeszyt. Jeżeli będziemy zbytnio kontrolować każdy 
jego krok, możemy wywołać u niego rozdrażnienie i niechęć do pracy.

-Najnowsze badania wykazały, że młodzież, która chce iść na studia i osiągnąć sukces, 
znacznie chętniej odrabia lekcje w porównaniu do rówieśników, którym brak ambicji lub 
chcą pracować tam gdzie nie jest wymagane wyższe wykształcenie.
-Jeżeli nasze dziecko chce mieć dobrą i ambitną pracę, możemy wykorzystać to, by 
zmotywować je do odrabiania lekcji.
-Nawet jeśli dziecko w danym momencie w siebie nie wierzy, możemy przecież 
porozmawiać z nim i powiedzieć, że wszystko jest możliwe, jeżeli tylko się postara.

-Używajmy pozytywnego języka, o 
nauce mówmy spokojnie i z 
entuzjazmem. Pomoże to naszemu 
dziecku w przyszłości.

Znajdźmy nową nazwę dla zadania domowego

Bądźmy pozytywnie nastawieni.

-Każde dziecko odczuwa negatywne emocje na dźwięk 
słów „zadanie domowe” lub „praca domowa”. Praca 
kojarzy się mu ze sprzątaniem pokoju, zmywaniem naczyń 
lub podobnymi obowiązkami, których nie cierpi. Zmieńmy 
więc nazwę tej czynności, a od razu stanie się ona 
łatwiejsza do zrobienia. Możemy nazwać odrabianie lekcji 
„ćwiczeniem umysłu” lub „studiowaniem”. Zawsze 
starajmy się wymyślić termin, który będzie bliższy nauce 
niż pracy

Motywacja musi pochodzić z wnętrza dziecka, a nie być wynikiem presji z zewnątrz!

-Rodzice nie muszą na nowo uczyć się tego, co dziecko w szkole. Naukę pozostawmy dzieciom. 
Rodzice maja wspierać. Częstym problemem jest odrabianie prac domowych. Domowe 
popołudnia to poligon: „ kiedy masz zamiar odrobić lekcje?”, „ zabierz się w końcu do odrabiania 
zadań” itp. Często za bardzo się angażujemy. Myśląc, że w ten sposób pomagamy dziecku, ale 
brniemy w ślepą uliczkę, bo dzieciom coraz mniej zależy na odrabianiu lekcji. 
-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

Wspierajmy, ale nie wyręczajmy

Motywacja dzieci do nauki od najmłodszych lat:
· Rozmawiajmy z dzieckiem o tym, że fajnie jest wiedzieć. Wiedza jest przydatna.
· Okazujmy zainteresowanie szkolnymi sprawami dziecka. Zamiast wypytywać, 

nastawmy się na słuchanie. Starajmy się zrozumieć jego emocje.
· Utwierdzajmy dziecko w przekonaniu, że sobie poradzi. Nie wyręczajmy go. W razie 

trudności zaproponujmy pomoc.
· Pokażmy, jak ważne są systematyczna praca i dobra organizacja. Łatwiej opanować 
materiał podzielony na części niż przyswoić wszystkie wiadomości naraz. Łatwiej też 

odrabiać lekcje o stałych godzinach, po powrocie ze szkoły i odpoczynku.
Zachęcajmy dziecko do samooceny. Pytajmy, czy jest zadowolone z efektów swojej 

pracy. Dzięki temu nauczy się dostrzegać, co jeszcze mogłoby poprawić.

Wyróżnia się motywację zewnętrzną, w której wykorzystuje się różne motywatory – 
nagrody, kary oraz wewnętrzną, tzw. automotywację, która sprowadza się do pobudzania 
samego siebie w celu realizacji zadań.
Człowiek odczuwa wiele różnorodnych potrzeb, wśród nich potrzebę autonomii, czyli 
niezależności i swobody w podejmowaniu samodzielnych decyzji oraz potrzebę 
kompetencji, czyli rozwoju i relacji z ludźmi.
Rozpoznanie potrzeb i celów dziecka jest jednym ze sposobów pobudzania jego 
wewnętrznej motywacji.







Akceptujmy błędy (można jej poprawiać), ale prowokujmy 
do wyciągania wniosków i budowania planów 
naprawczych.
Powołujmy się na fakty – kiedy jesteśmy niezadowoleni z 

zachowania dziecka, wyraźmy własne emocje, 
poinformujmy o problemie i sprowokujmy, by dziecko 
samo poszukało jego rozwiązania. Spokojnie czekajmy…
Bądźmy wiarygodni i konsekwentni w tym, co mówimy i 

robimy – dziecko nas obserwuje i naśladuje. Jesteśmy dla 
niego wzorem.



Jak postępować, aby zachęcić 

dzieci do nauki?

Musisz... Możesz, potrafisz ...

Ty nic nie
rozumiesz... Widzę, że masz trudności z ... Jak mogę ci pomóc?

Jak nie poprawisz
ocen, to...

Wierzę, że twoje oceny mogą być lepsze. Zastanówmy się, co
możesz zrobić,aby je poprawić.

Nie przerywaj mi... To ciekawa uwaga/pytanie. Pozwól, że skończę myśl. Za chwilę
oddam ci głos.

Co za bzdury... Gdzie znalazłeś tę informację?/Dlaczego tak myślisz?

Ale z ciebie leń... Odnoszę wrażenie, że nie masz dziś ochoty uczestniczyć w lekcji.

Zamiast... ... powiedz:

Kluczem do sukcesu jest miłość i akceptacja!!! 
Najważniejszą sprawą w zakresie 
motywowania dzieci do nauki jest ich 
akceptacja przez rodziców, bez względu na to, 
co dziecko robi czy jak się zachowuje.

Jeśli was chociaż trochę zainteresowało napisane 
powyżej, lub chcecie czegoś jeszcze więcej się 
dowiedzieć to odsyłam po więcej szczegółów  

 do poniższego linku
 w którym znajdziecie tematy takie jak :

-Rola rodziców w kształtowaniu obrazu własnej osoby
-Wpływy negatywne/ pozytywne
-Techniki i formy wzmacniania
-Czynniki wpływające na motywację dziecka do nauki
-Od którego przedmiotu zaczynać odrabianie lekcji?

https://www.sp3.chojnice24.pl/cms_data/downloads/naukarodzice2.doc.pdf


