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Jak motywować dzieci do nauki? 

Dzieci tak samo jak dorośli potrzebują motywacji do nauki i codziennego 

funkcjonowania. Dzieci uczą się tego, czego doświadczają: 

1) Jeżeli dziecko żyje w atmosferze krytyki uczy się potępiać. 

2) Jeżeli żyje w atmosferze wrogości uczy się walczyć. 

3) Jeżeli dziecko musi znosić kpiny uczy się nieśmiałości. 

4) Jeżeli dziecko jest akceptowane i chwalone uczy się doceniać innych. 

5) Jeżeli żyje w poczuciu bezpieczeństwa uczy się ufności. 

6) Jeżeli dziecko żyje w atmosferze miłości uczy się jak znaleźć miłość w 

świecie 

Poniżej przedstawiam kilka rad dla rodziców, które mogą być pomocne w 

motywowaniu dzieci do nauki. 

RODZICU! 

1. UCZ PRZEZ ZABAWĘ 

− Walcz z rutyną i nudą to demotywuje dzieci 

− Nauka by była przyjemniejsza musi być interesująca i zaskakująca 

− Szukaj ciekawych propozycji i rozwiązań 

2. NIE ZBYWAJ. NIE ZNIECHĘCAJ, NIE WYRĘCZAJ 

− Rozwijaj ciekawość dziecka 

− Pozwól zadawać pytania 

− Motywuj do ciekawości poznawania świata 

− Adekwatnie do wieku wymagaj od dziecka wykonywania swoich 

obowiązków. 

3. CHWAL I NAGRADZAJ 

− Nie unikniemy kar i nagród w procesie wychowawczym dzieci. Nie na 

wszystkie dzieci działa jednak motywacja negatywna i pozytywna 
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− Dostosuj system nagradzania i karania indywidualnie do każdego dziecka. 

Trzeba to robić jednak z dużą rozwagą 

4. ROZWIJAJ PASJE 

− Bo każdy z nas wykonuje i uczy się z przyjemnością tego co lubi 

− Nie dziwmy się więc kiedy nasze dzieci lepiej sobie radzą np. z 

przedmiotami ścisłymi 

− Obserwuj swoje dziecko by mieć wiedzę o jego zainteresowaniach i 

pasjach. Warto to wykorzystać w motywowaniu. 

5. NIE KRYTYKUJ 

− Krytykowanie nie jest żadnym hartowaniem charakteru szczególnie 

wrażliwego dziecka 

− Jeśli zależy nam na wychowaniu młodego człowieka, który będzie pełen 

wiary we własne możliwości nie możemy podcinać mu skrzydeł 

6. KOCHAJ I AKCEPTUJ 

− Dziecko wzrastające w miłości i akceptacji jest silniejsze i łatwiej radzi 

sobie w życiu  

− Dlaczego? Bo ma wsparcie, które dodaje mu sił i zapału. 

7. POKAZUJ AUTORYTETY I OSIĄGNIĘCIA INNYCH OSÓB 

− Nic bardziej nie przekonuje niż namacalny dowód na sukces 

8. DOBRZE ZORGANIZUJ CZAS DZIECKA 

− Zadbajmy o to by nasze dzieci uczyły się systematycznie ale też miały czas 

na zabawę i rozwijanie zainteresowań. 
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