
MOTYWOWANIE DO NAUKI 

 
Jak uczyć się w domu  

 

 

Mamy nadzieję, że chociaż niektórzy z wrodzonej ciekawości, zajrzą na jeden z poniższych portali edukacyjnych. 
Uczenie się może być pasjonujące. 

• juniorowo.pl 

• http://www.scholaris.pl 

• https://epodreczniki.pl 

• http://wlaczpolske.pl 

• https://lektury.gov.pl 

• https://ninateka.pl/edu 

• http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra 

• http://narzedziaetwinning.blogspot.com/ 

• https://rozrywka.tvp.pl/ 

 

MOTYWACJA DO NAUKI 

Dla rodzica: 

ORGANIZACJA SAMODZIELNEJ PRACY  DZIECKA W DOMU. 

https://www.juniorowo.pl/szkola-zamknieta-jak-dzieci-moga-uczyc-sie-w-domu-20-internetowych-zrodel-wiedzy-ktore-mozesz-wykorzystac/?fbclid=IwAR292RZx1yPEGtM4Jqg1lDtCj-YHY6ox5YbxNJM38zrwVFt_rG6rUPgbxis
http://www.scholaris.pl/
https://epodreczniki.pl/
http://wlaczpolske.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://ninateka.pl/edu
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra
http://narzedziaetwinning.blogspot.com/
https://rozrywka.tvp.pl/
http://zsprowne.dukla.pl/wp-content/uploads/2020/03/nauka-w-domu.jpg


1. To, co pomaga dziecku zmobilizować się do pracy, to dobra organizacja czasu nauki. Bardzo 

ważny jest stabilny harmonogram. 

2. Ważna jest systematyczność. 

3. Pomóżmy dziecku zabrać się do lekcji. Najlepiej, aby odrabiało je o stałej porze,  

w miejscu, gdzie jest cicho i spokojnie, gdzie dziecko może się skoncentrować i nic go nie 

rozprasza. 

4. Przed przystąpieniem do nauki dobrze jest przygotować sobie wszystkie książki i pomoce, tak aby 

później nie przerywać pracy.  

5. Odrabianie lekcji warto rozpocząć od najtrudniejszego zadania, kiedy jest się jeszcze 

wypoczętym.  

6. Wskazane jest również rozdzielanie materiału na krótsze partie, włączanie przerw. Przerwę trzeba 

zrobić, gdy dziecko zaczyna mieć problemy z koncentracją uwagi, jest zmęczone.  

7. Najlepsze godziny na odrabianie lekcji to godziny ranne. 

8. Duży wpływ na motywację ma pozytywna ocena rezultatów pracy. 

9. W nauce warto stosować różnego rodzaju techniki ułatwiające zapamiętywanie. Notatki z 

wykorzystaniem różnych kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na 

skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli. Wszelkiego rodzaju fiszki, czyli słowa klucze i 

hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku. To wszystko może pomóc dziecku lepiej i bardziej 

trwale opanować materiał. 

Traktuj naukę dziecka jako rzecz świętą. 

Nie przerywaj mu, nie wołaj do telefonu, wyłącz wszelkie źródła dźwięku.  

Niech dziecko widzi, że traktujesz to bardzo poważnie. 

 Zarządź, że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie. 

 Pokaż, jak bardzo cenisz rozwijanie samodzielności. 

Samodzielnie napisany referat, samodzielne opracowanie tekstu w książkach, wyszukiwanie informacji 

w Internecie, zrobienie makiety – takie działania przyniosą dziecku więcej korzyści i satysfakcji. 

Naucz dziecko traktować naukę jak wyzwanie. 

Pokazuj mu, jak wartościowe jest robienie czegoś, czego jeszcze nigdy się nie robiło, a co wydaje się 

trudne. 

Wpajaj mu pogląd, że mądrość to coś, nad czym trzeba pracować. 

Chwal dziecko za prawdziwy wysiłek i upór. 

 Nie chwal dziecka za  byle co, bo zrozumie, że masz niskie oczekiwania i nie cenisz wysiłku. 

 Podkreślaj sukcesy, zamiast braków. 



Gdy dziecko wie, że je kochasz i akceptujesz, wzrasta w atmosferze miłości i spokoju, która jest 
niezbędna do pełnego emocjonalnego rozwoju i wykształcenia się zamiłowania do nauki. Świadome, że 
twoja miłość nie zależy od jego osiągnięć szkolnych, dziecko może podejmować ryzyko i prosić o 
pomoc. Może uczyć się poprzez zabawę, stawać się coraz bardziej kompetentne, czuć się samodzielne, 
a przy tym nie tracić z tobą bliskiej więzi. 

 

Rozbudzanie u dziecka zamiłowania do nauki. 

• uczenie się ma wyższą jakość, gdy dziecko je lubi 
• wyjaśnianie, w jaki sposób nauka pomoże dziecku w życiu (czego nauczą się dzięki temu 

zadaniu, podanie sposobu wykorzystania wiedzy lub umiejętności poza szkołą)  
• powiąż wiedzę naukową z naturalnymi zjawiskami przyrodniczymi 
• odnieś wiedzę społeczną i historyczną do współczesnych wydarzeń 
• wskaż na podobieństwo literatury do życiowych doświadczeń i problemów 
• podkreślaj zastosowania matematyki w codziennym życiu 
• odwołuj się do rzeczy, które mają dla dziecka znaczenie 
• poszerzaj (rodzicu) wiedzę zdobywaną w szkole 
• rozbudzaj pozaszkolne zainteresowania i pasje dziecka 

Nauka poprzez zabawę. 

• zabawy edukacyjne 
• zabawy kształcące podstawowe umiejętności (liczenie, pisanie). 
• nie obciążaj nadmiernie planu zajęć swojego dziecka – aby miało ono czas na zabawę. Im więcej 

nauczy się poprzez zabawę, tym silniej rozkwitnie jego naturalny zapał do nauki i tym mocniej 
polubi naukę w późniejszym życiu 

Trzy główne elementy decydujące o zamiłowaniu do nauki: 

Kompetencje 

Wszyscy lubią robić to, co sprawia, że czujemy się kompetentni – dzieci również! 

Im dzieci czują się bardziej kompetentne, tym bardziej interesują się pracą i intensywniej się uczą.  

Badania wykazują, że dzieci najczęściej doświadczają satysfakcji podczas pracy szkolnej kiedy mają 
jasno określone cele, otrzymują natychmiastową, precyzyjną informację zwrotną od opiekuna i pracują 
ciężko na poziomie swoich umiejętności lub odrobinę powyżej tego poziomu.  

Dziecko uczy się w szkole, ale duże znaczenie ma nauka w domu i w ich środowisku.  

Dobrze jest wprowadzać do codziennego życia rodzinnego zajęcia sprzyjające rozwojowi poczucia 
kompetencji /już u trzyletniego dziecka/: 



• Mów do  dziecka – aby dziecko słyszało słowa i poprawny sposób ich wymowy oraz aby mogło 
ćwiczyć zdolności językowe (zadawaj pytania i prowokuj odpowiedzi dziecka, w naturalny 
sposób poszerzając ich słownictwo, czytaj książki, opowiadaj historie). 

• Wspomagaj rozwój umiejętności czytania – czytaj mu książki, przerywaj lekturę w środku 
opowieści i poproś dziecko, żeby przewidziało, co się wydarzy dalej, pomóż mu znaleźć artykuły 
na interesujące go tematy. 

• Zwiększaj kompetencje dziecka w dziedzinie matematyki – angażuj je w codzienne czynności, 
które wymagają matematycznego rozumowania. 

Aby być pilnymi uczniami, dzieci nie tylko muszą wiedzieć, że są kompetentne, ale i wierzyć, że staną 
się bardziej kompetentne, gdy spróbują czegoś nowego. 

Jak pomóc dziecku uwierzyć, że może odnieść sukces: 

• wyraźnie komunikuj dziecku, że w nie wierzysz („Wiem, że to potrafisz.”) 
• przyznaj, że praca jest trudna (unikaj stwierdzeń typu: “Nie umiesz tego zrobić? Przecież to 

takie proste!”) 
• zapewnij mu pozytywne informacje zwrotne – czyli pochwal je za osiągnięcia 
• pokazuj pozytywne przykłady (“Ja też miałam trudności z matematyki, ale moja wytrwałość i 

upór w nauce się opłacił – zrozumiałam działania na ułamkach.) 
• łącz krytykę z pochwałami (“Nie masz problemów z ortografią, ale czasem źle stawiasz 

przecinki.”) 
• wystrzegaj się podawania za przykład rodzeństwa lub kolegów – dopasowuj swoje oczekiwania 

do każdego dziecka z osobna 

Samodzielność – swoboda wyboru i odpowiedzialność 

Samodzielność pozwala dziecku odczuć dumę z własnych osiągnięć. Jeśli kontrolujesz swoje dziecko lub 
za bardzo mu pomagasz, może być ci wdzięczne lub czuć ulgę, że nie poniosło porażki, ale też nie może 
przypisać sukcesu wyłącznie sobie. Przekazanie kontroli dziecku pobudza motywację do nauki. 

Samodzielność dziecka nie oznacza jednak zgadzania się na wszystkie jego zachcianki. Dzieci powinny 
znać jasne, dobrze zdefiniowane zasady i wiedzieć, jakie są konsekwencje ich łamania (tzw. “wybór 
w pewnych granicach”). 

Kiedy wprowadzamy nowe ograniczenia wyjaśniamy, dlaczego to robimy. 

Zasady należy przedyskutować z dzieckiem. Można je spisać w formie umowy, którą oboje podpiszecie. 
W umowie zawrzyj także własne obowiązki. 

Konsekwencje powinny wypływać ze złamanej zasady. Jeśli twoje dziecko nie nadąża z odrabianiem 
lekcji, zażądaj od niego, by następnego dnia zasiadło do nich wcześniej, ale nie zabieraj mu deseru ani 
nie każ mu siedzieć dłużej wieczorem. 

Pozwól dziecku wybrać styl pracy – np. czytanie na podłodze. 



Gdy dziecko pracuje już na własną rękę, zachowaj pewien dystans. Nie wywieraj presji, zerkając mu 
przez ramię gdy pracuje lub stale pytając, jak mu idzie. 

Nie wykorzystuj poczucia winy lub obowiązku – “Co miesiąc odkładamy pieniądze na twoje 
korepetycje, a ty nie wkładasz najmniejszego wysiłku w naukę.” 

Więź opiekuńcza 

Rodzicielskie wsparcie przyczynia się do wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa dziecka, co z kolei 
korzystnie odbija się na zdolnościach dziecka i jego chęci bycia ciekawskim badaczem otaczającego 
świata. 

Jeśli wasze relacje opierają się na wzajemnym szacunku, dziecko będzie przyswajało twoje wartości, 
włącznie z przekonaniem, że ciężka praca i dobre wyniki są bardzo ważne. Będzie chciało spełnić twoje 
oczekiwania – nie dlatego, że obawia się kary, ale dlatego, że potraktuje je jako własne. 

Na bliską więź pomiędzy rodzicami a dzieckiem składają się trzy elementy: 

• akceptacja – dziecko wie, że kochasz je bezwarunkowo 
• bliskość – wykazujesz zainteresowanie sprawami dziecka i angażujesz się w jego życie, reagujesz 

na jego potrzeby 
• wsparcie – szanujesz dziecko za to, kim jest i wspierasz je w dążeniu do samodzielności. 

 

Na podstawie: 

A. Faber, E. Mazlish:  „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole?” 

D. Stipek, K. Seal:  „Jak nakłonić dziecko do nauki?” 

 


