
Jak motywować swoje dziecko do 
nauki? 

Praktyka szkolna pokazuje, że uczniowie uczą się mechanicznie 

wtedy, gdy nie znają celu i przeznaczenia wiedzy i gdy wątpią w jej 

wartość. Dziecko, które nie otrzymało odpowiedzi na pytanie typu: 

"Po co ja się tego uczę?", zapoznaje się z wiedzą tylko powierz-

chownie, pamięta je krótko i nie jest w stanie odpowiednio tej 

wiedzy odtworzyć 

Co powinien robić rodzic? 

Przede wszystkim należy pokazywać dziecku cel uczenia się 

poszczególnych umiejętności. Małemu dziecku bardzo jasno 

można wyjaśnić cel nauki czytania – „ To przyda ci się, kiedy chcesz 

sprawdzić w gazecie, kiedy w telewizji leci twoja ulubiona bajka”, 

albo: „Jak nauczysz się liczyć, będziesz mógł sprawdzić, ile dni 

zostało do twoich urodzin” czy „ Będziesz mógł policzyć swoje 

pieniążki i kupić w sklepie słodycze, czy zabawkę”.Warto 

obserwować swoje dziecko, poznawać jego zainteresowania 

i pasje, starać się wyczuwać, jakie ma oczekiwania. 

Jak motywować dziecko ? 

Na motywację wpływa to jaki bagaż doświadczeń ma dziecko oraz  

jakie jest jego otoczenie. To one kształtują gotowość dziecka do 

uczenia się. Warto zwrócić uwagę na to, czy dziecko dąży do tego, 

czego pragnie i unika tego czego się obawia. Warto więc 

dowiedzieć się czy dziecko uczy się, by mieć wiedzę, czy po 

to, aby uniknąć złej oceny, czy zwyczajnie uczy się, by 

zadowolić rodziców. Ważne jest też to, jak mocno na coś 

pracuje oraz jak to przeżywa. 

Skupmy się zatem na tym, by być nastawionym pozytywnie na 

wyłapywaniu mocnych stron dziecka. Kiedy narysuje pierwsze 

szlaczki pochwalmy raczej zaangażowanie, zamiast krytykować 

wymiętą  kartkę. Będzie wtedy chętnie rysować, a zagniecenia 

z czasem znikną. Krytyka podcina skrzydła i jeżeli sięgniemy 



pamięcią do naszych szkolnych lat, pewnie niejednokrotnie 

wspomnimy taką sytuację. Chcieliśmy dobrze, staraliśmy się, 

a potem dorosły skwitował niemiło nasz wysiłek. Wówczas uwagę 

skupiliśmy na tym jednym słowie czy zwrocie, po którym już nic się 

nie chciało. 

Pamiętajmy o tym, że dzieci potrzebują zasad i konsekwencji. 

Często się im to nie podoba, ale rosną szczęśliwsze, bardziej 

ambitne i lepiej przystosowane do życia. Zatem jeśli obiecamy mu 

coś w zamian za jego zaangażowanie w jakąś czynność pamiętajmy, 

jak ważne jest dotrzymanie słowa. Kiedy ponoszą porażkę, naszym 

zadaniem jest pokazać im, jak ją przeżyć. Dom powinien być 

schronieniem, gdzie dziecko powinno być akceptowane bez względu 

na to, jaki popełniło błąd. Błędy popełniają wszyscy, również dorośli 

i to naturalne, jednak istotne jest, by zastanowić się nad ich 

skutkami i tak działać, by ten sam błąd więcej się nie powtórzył. 

Kiedy dziecko dostanie słaby stopień nie krzyczmy „na zapas”, ale 

też nie bagatelizujmy tego, wyjaśniajmy, tłumaczmy. Pamiętam, jak 

przynosiłam ze sprawdzianu np. piątkę minus, a moja mama od razu 

pytała „Dlaczego minus?”. Wtedy cała ta radość z piątki pryskała, 

jak bańka mydlana, bo w całej tej bardzo dobrej przecież ocenie 

minus okazywał się w oczach mamy najistotniejszym elementem. 

Teraz, gdy sama jestem mamą, staram się tak nie reagować, choć 

oczywiście interesuje mnie, dlaczego na przykład córka nie zdobyła 

maksymalnej liczby punktów na sprawdzianie. Można powiedzieć 

dziecku: „Ta ocena pokazuje, nad tym trzeba mocniej popracować, 

nadrobimy zaległości i będzie lepiej”. Wtedy dziecko wierzy, że jest 

w stanie wspólnie z rodzicami nadrobić zaległości.  

Zwróćmy uwagę na to, by częściej chwalić niż krytykować. 

Z tego drugiego jednak nie rezygnujmy. Pamiętajmy, aby krytyce 

poddawać działanie dziecka, a nie jego jako osobę. Naszym 

zadaniem jest umiejętnie korzystać z obu narzędzi wychowania 

i motywowania. W ten sposób dzieci nie będą bały się naszego 

niezadowolenia i nie zamkną się przed nami. Przecież zależy nam na 

ich zaufaniu, wówczas będą przychodziły do nas z każdym 

problemem, by wspólnie się nad nim pochylić. 



 
Przygotujcie wspólnie miejsce pracy 

Ogranicz do minimum wszystko to, co może rozpraszać 

dziecko. Zadbaj o przyjemną atmosferę podczas nauki – 

zdenerwowane czy przestraszone dziecko nie zapamięta zbyt 

wielu informacji. Wyłącz telewizor, magnetofon, posprzątaj 

wcześniej na biurku z dzieckiem odsuwając na bok zabawki, papierki 

itp. Pokaż mu, że ma w tobie oparcie i wierzysz w jego możliwości. 

Kiedy pomagasz swojemu dziecku w nauce, tłumacz, wspieraj się 

przykładami. Mobilizuj do samodzielnego wyszukiwania informacji 

i ich omawiania. Kiedy zupełnie sobie nie radzi z jakimś zadaniem 

pomóż mu, żeby zupełnie nie zwątpiło w siebie. Pokaż mu, że ty 

czasami też czegoś nie wiesz i szukasz w książkach , czy Internecie 

odpowiedzi, albo popełniasz błędy. Słuchaj uważnie tego, co mówi 

i nie przerywaj mu. To nauczy go szacunku do rozmówcy, a ciebie 

cierpliwości. 

Postaraj się pokazać mu, że nauka może być pasjonującą 

wyprawą do tajemniczego świata. Jeżeli zaczniecie w ten 

sposób, to macie szanse na to, że dziecko się usamodzielni 

w zdobywaniu wiedzy, będzie zmotywowane, a wasza relacja będzie 

oparta na zaufaniu. Cierpliwie wyjaśniaj, bądź pozytywnie 

nastawiony i rób za przewodnika chcącego odpowiadać na całą masę 

pytań, które niejednokrotnie wydadzą ci się bezsensowne, 

nieprzemyślane, a nawet głupie. To na pewno przyniesie wspaniałe 

efekty !  
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