
 

CENARIUSZ SPOTKANIA Z RODZICAMI 
 

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Olecku  
 
Opracowały i przeprowadziły: Anna Domasik, Anetta Borawska 
  
Temat spotkania: Motywowanie do nauki – rola rodzica. 
 
Cele:  

• Uświadomienie rodzicom odpowiedzialności za wychowanie swoich dzieci.  

• Podkreślenie znaczenia motywacji i pozytywnego myślenia w rozwoju ucznia 
(dziecka), 

• Prezentacja zasad i określenie warunków sprzyjających motywacji i 
pozytywnemu myśleniu, 

• Umiejętność obiektywnego spojrzenia na możliwości swoich dzieci.  
 
Metody:  
Wykład, dyskusja  
 
Materiały:  
Karty ocen , prezentacja, materiały dotyczące relacji rodzic-dziecko  
 
Przebieg zajęć:  
 

1. Powitanie rodziców.  

2. Krótka informacja dotycząca dotychczasowych osiągnięć uczniów. 

3.  Podziękowanie rodzicom za  pomoc i wkład w życie klasy.  

4. Prośba o zintensyfikowanie opieki i kontroli nad dzieckiem. 

5.  Rozdanie kartek z ocenami . Uzmysłowienie, że same oceny to nie wszystko, 
bardzo istotne są procesy wychowawcze.  

6. Rozmowa na temat stosunków panujących w domu i relacji z dzieckiem.  

7. Pogadanka na temat motywacji. 

8. Przedstawienie prezentacji - Motywowanie do nauki – rola rodzica (załącznik 
nr 1). 

9. Rozpowszechnienie materiałów dydaktycznych - Jak motywować dziecko do 
nauki?  - wskazówki dla rodziców (załącznik nr 2) oraz dekalogu dla rodziców i 



wychowawców („Konwencja o prawach dziecka” przyjęta przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ 20.11.1989 r.) (załącznik nr 3) 

10. Sprawy różne.  

11. Pożegnanie.  

 
Załącznik nr 2 

PEDAGOGIZACJA RODZICÓW 

Jak motywować dziecko do nauki? 
 (wskazówki dla rodziców) 

Wiele dzieci ma trudności z motywacją do nauki, bo zamiast chodzić do szkoły wolałyby robić 

coś zupełnie innego.  

Rodzice powinni dostarczać motywacji i stwarzać odpowiednie warunki do nauki. Zacząć 

należy od uświadomienia dzieciom, że zdaniem rodziców, szkoła i postępy w nauce są czymś 

bardzo ważnym.  

Choć wiele dzieci zajmuje buntowniczą postawę, tak naprawdę liczą się z opinią rodziców i 

chcą ich zadowolić. Jeżeli rodzice mówią, że nauka jest ważna, to dzieci również tak uważają. 

Jeżeli natomiast wyrażają się lekceważąco o szkole i nauczycielach, to nie powinno ich 

zaskoczyć, że dzieci będą powtarzać to samo.  

Od najmłodszych lat rodzice powinni rozwijać naturalną ciekawość dziecka, wzbudzać jego 

motywację do poznawania nowych rzeczy, do nauki, poprzez: 

- systematyczne wyprawy do księgarni - niech dziecko samo wybierze sobie jakąś 

książeczkę czy czasopismo, które chętnie przeczyta,  

- organizowanie wycieczek do muzeów, na wystawy, oglądanie z dzieckiem ciekawych 
programów w TV i rozmawianie o nich,  

- rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, zabaw logicznych itp.  

- wykorzystywanie codziennych czynności i zdarzeń do ćwiczenia różnych umiejętności 

np., liczenia, logicznego myślenia itd.  

- dawanie przykładu własnym zachowaniem – spędzając wolny czas czytając prasę, 

książki, oglądając programy popularnonaukowe itp. 
Rodzice powinni  dawać dziecku do zrozumienia, że nauka jest ważna - nie mówić, że to 

strata    czasu, nie zwalniać z udziału lekcji z błahych powodów.  

Wykazywać zainteresowanie karierą szkolną dziecka i wspierać je w niej:  

- interesować się tym, co wydarzyło się w szkole, rozmawiać o tym, czego dziecko się 

nauczyło,  

- wdrażać dziecko do systematyczności, uczyć dobrej organizacji pracy (odrabianie 

lekcji o tej samej porze, ale nie bezpośrednio przed lub po szkole) i zadbać o 

odpowiednie miejsce do nauki (stały kącik do pracy, odpowiedniej wysokości stół i 

krzesło, dobre oświetlenie - światło powinno padać z lewej strony; u dziecka 



leworęcznego – z prawej, zapewnienie ciszy i spokoju niezbędnego do prawidłowej 

koncentracji uwagi),  

- pomagać dziecku w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności – nie oznacza to 

jednak, że mogą wykonać zdanie za dziecko. Pomagają mu zrozumieć polecenie, 

zaplanować poszczególne etapy niezbędne do wykonania zadania, w razie potrzeby 

udzielić wskazówek naprowadzających dziecko i muszą dać mu szansę samodzielnego 

rozwiązania zadania, a tym samym doświadczenia sukcesu  (to buduje wiarę we 

własne możliwości i rozwija motywację do pracy),  

- unikać atmosfery napięcia, nie mogą okazywać ciągłego niezadowolenia, lecz szukać 

mocnych stron swojego dziecka   i udzielać mu wsparcia. Stosować pochwały zamiast 

mówić „z ciebie to już nic nie będzie”. Chwalić  za osiągnięcia, lecz także za włożony 

wysiłek. Nie ogólnie, lecz za konkretną rzecz, np. jeśli dziecko szybko wykona zadanie, 

pochwalić, że zrobiło je szybko i dobrze; jeśli trwało to dłużej – pochwalić za 

wytrwałość,  

- nie porównywać dziecka do rodzeństwa, kolegów, lecz do poprzedniego jego 

poziomu                         i umiejętności – uświadomić mu w ten sposób jego postępy i 

motywować do dalszej pracy  

- w przypadku zniechęcenia dziecka lub doświadczenia przez nie porażki – nie 

zaprzeczać jego uczuciom mówiąc, że nic się nie stało, lecz nazwać jego uczucia (np. 

widzę, że jest ci bardzo smutno, że martwisz się, że zadanie  sprawia ci trudność),  

należy zachęcić je do wymyślenia, jak można rozwiązać dany problem, zaproponować 

własne pomysły i wspólnie zdecydować, które pomysły wydają się możliwe do 

zrealizowania. 

Brak motywacji do nauki wynika najczęściej z nie wykształcenia u dziecka nawyków do 

uczenia się, bądź też jest skutkiem doznanych przez dziecko niepowodzeń. Dziecko 

potrzebuje zrozumienia rodziców, wsparcia i wiary, że sobie poradzi! 

Załącznik nr 3 

DEKALOG  DLA  RODZICÓW  I  WYCHOWAWCÓW 

1. Nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie własnej godności. 

2. Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś. 

3. Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz. 

4. Jeśli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je i wytłumacz się. Nie bój się 

utraty autorytetu – dziecko i tak wie, kiedy popełniasz błędy. 

5. Nigdy nie mów źle o dziecku, szczególnie w obecności innych osób. 

6. Nie mów „zrobisz to, bo tak chcę” – jeżeli musisz czegoś zabronić, zawsze to uzasadnij. 

7. Jeśli wydajesz polecenia dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić z góry swego 

autorytetu. 

8. Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie z innymi 

dorosłymi przeciw dziecku, jeżeli wiesz, że oni nie mieli racji. 

9. Gdy nie wiesz, jak postąpić, pomyśl, jak ty poczułbyś się, będąc dzieckiem. 

10. Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka. 

„Konwencja o prawach dziecka” przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.11.1989 r. 

Załącznik nr 1 - prezentacja 


