
PORADNIK  
DLA RODZICÓW 

 
JAK  

MOTYWOWAĆ  
I WSPIERAĆ DZIECI  

DO  
SYSTEMATYCZNEGO   

UCZENIA SIĘ POZA  
SZKOŁĄ? 

 



PORADNIK DLA  

RODZICÓW 

         W obecnej sytuacji wystąpienia  
epidemii koronawirusa ważnym  

aspektem jest sposób organizacji  
warunków, w których nasza młodzież  

będzie  chciała uczyć się w  domu,  
a także takie zachęcenie Naszych dzieci  
do systematycznej, bardzo samodzielnej  

i mimo wszystko ,,innej pracy niż  
dotychczas”. 

 



 Zachęcanie Naszych dzieci do nauki  
może być przedstawione  

równaniem= A+B+C , gdzie : 
A- To Motywacja 

B- To Organizacja 
C- To Koncentracja. 

 
 

     
 



Motywacja 
 

Najważniejszym elementem motywacji  
dziecka (i nie tylko dziecka) jest  

ciekawość i zainteresowanie. Nasze  
dzieci mają niespożyte zasoby energii,  

pomysłowość i wykazują ciekawość  
niemal wszystkim. Trzeba to  

wykorzystać! Chodzi o to, aby powiązać  
naukę szkolną z jego ogólnym  

i niekończącym się zainteresowaniem  
światem, hobby, zainteresowaniami itp. 

   
†Pokazywać i przekonywać, że wiedza  

jest użyteczna, potrzebna, a nawet  
niezbędna.   

 
 



Motywacja 
 

†Podawać przykłady i wskazywać  
zastosowania wiedzy wokół nas. 

 
†Rozmawiać z dzieckiem, iż nauka jest  
drogą do lepszego rozumienia świata,  

rozwiązywania problemów i wybrnięcia  
z trudnych sytuacji – Nie bójmy się  

rozmawiać z dziećmi na poważne tematy  
do myślenia, do wyrażania własnych  

opinii.  
Nasze dzieci są naprawdę mądre! 

 



Organizacja 
 

 Każde dziecko jest inne i inne metody  
będą najlepiej się sprawdzać przy  

wspieraniu jego motywacji do nauki, ale  
jest kilka uniwersalnych sposobów: 

 
† dobra organizacja czasu nauki , czyli  

odpowiedni bilans między czasem  
przeznaczonym na naukę i ewentualnym  

odrabianiem lekcji, a zadbaniem o  
odpoczynek, 

 
 
 
 



Organizacja 
 

 †zasady metodyki pracy umysłowej:  
wykonywanie zadań ( kontakt on-line ze  
szkołą) możliwie w tym samym miejscu,  
stopniowanie trudności  wykonywanych  

zadań, stosowanie  przerw w nauce,  
a także systematyczność, czyli  

przyswajanie wiedzy stopniowo  
i małymi partiami,    

 
†stworzenie w domu odpowiedniej  

atmosfery poszanowania nauki:  
zrozumienia, akceptacji, życzliwości  

i wsparcia dla dziecka, motywacji  
będącej siłą do nauki, a także takie  

postępowanie rodziców, które sprzyja  
budowaniu w dziecku poczucia jego  

własnej wartości. 
 
 



Koncentracja 
 

W postępowaniu z dziećmi w domu  
należy przestrzegać trzech zasad: 

 
†regularności, czyli działania  

w ustalonym rodzinnym rytmie,  
z unikaniem gwałtownych i radykalnych  

zmian, spokojnego i konsekwentnego  
egzekwowania ustalonych reguł,  

ograniczania hałaśliwych dźwięków  
i silnych wrażeń;   

 
 
 
 
 



Koncentracja 
 

†rutyny, czyli wykonywania określonych  
czynności o ściśle określonych porach  

dnia według tej samej kolejności i stałego  
schematu;    

 
†repetycji, czyli częstych powtórek,  

wymagających dużej cierpliwości  
i wytrwałości od rodziców i dzieci,  

wielokrotnego powtarzania prostych  
poleceń i upewniania się, czy dziecko  

dobrze je zrozumiało. 
 
 
 
 
 


