
Jak zmotywować dzieci do systematycznego uczenia się w domu?  

Pytania zadane od „jak” są bardzo interesujące, ponieważ spodziewamy się jakiegoś konkretnego, 

skutecznego sposobu. Bardzo często rozmawiając o motywowaniu dzieci do pracy warto zastanowić 

się „co, gdyby taka sytuacja miała odniesienie do mnie?”. Warto pamiętać, że jako dorośli bardzo nie 

lubimy, gdy ktoś nam coś narzuca, dodatkowo nie należy zapominać, że każdy z nas ma na swoim 

koncie wiele niepowodzeń a to co sobie zakładamy nie zawsze jest skuteczne i doprowadza nas do 

celu.  

1) Rozmowa. Wspólna, oparta na wzajemnym szacunku rozmowa to jeden z kluczy do osiągania 

wspólnych celów. Pamiętajmy, że „oliwą do ognia” są zwroty typu: „Ty zawsze”, „Ty nigdy”,  

„ciągle” itp.  

Warto posługiwać się językiem faktów. Aby lepiej to zobrazować możemy porównać to do 

wszystkiego co może zarejestrować kamera z dźwiękiem. Kamera nie widzi bałaganu, widzi 

natomiast książki, które leżą na podłodze. Kamera nie widzi, że ktoś jest np. „niemiły”, 

kamera może zarejestrować konkretne wyrażenie jakiego użyło dziecko.  

 

2) Organizacja pracy. Wszystkie najważniejsze punkty zostały opisane we wpisie o nazwie „Jak 

zorganizować dzieciom warunki do pracy w domu”.  

 

3) Pytajmy dziecko  czego potrzebuje i jak możemy mu pomóc. Bardzo często zdarza się, że 

uzyskujemy odpowiedź, jednak nie jest ona zgodna z naszymi oczekiwaniami. Pamiętajmy, że 

to dobra nauka kompromisu – dla obu stron.  

 

4) Praca na pozytywach – pamiętajmy o korzyściach jakie może otrzymać dziecko. Uczulam, że z 

perspektywy 8 latka argument o możliwości wymarzonych studiów nie jest żadnym 

argumentem. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że nawet dla ósmoklasisty. Co ważne – 

nagrodą oraz sytuacją pozytywną nie może być uniknięcie kary! Jest to motywowanie 

negatywne.  

 

W tym celu przedstawiam Państwu projekt tablicy motywacyjnej, którą zawsze warto mieć w 

domu. Pamiętajmy jednak, że to od naszej konsekwencji i systematyczności zależy, czy będzie 

się ona sprawdzała. 

Tablica zawiera przykłady głównie dla młodszych dzieci – śmiało można ją modyfikować pod 

potrzeby starszych uczniów.  


