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to stan gotowości człowieka do 
podjęcia określonego działania, 
czyli w tym przypadku chęć
dziecka do uczenia się.



Najbardziej skuteczna 
jest motywacja 
wewnętrzna, czyli stan, w 
którym dziecko samo  
widzi, że  warto jest się
uczyć (ze względu na 
późniejsze korzyści).



�Zniechęceniem spowodowanym brakiem 
sukcesów

�Przekonaniem, że nauka jest nudna i do 
niczego się nie przyda

�Przeżywanymi trudnościami 
emocjonalnymi, spowodowanymi trudną
sytuacją życiową



Zadaniem rodzica chcącego 
wzbudzić motywację do nauki jest 
zapewnienie dziecku odpowiednich 
warunków  oraz pokazywanie 
dziecku, że warto się uczyć.



�Postawa rodzicielska – kochająca i 
stanowcza

�Duże znaczenie wykształcenia i nauki 
dla rodzica

�Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
dziecka

�Stawianie adekwatnych wymagań
�Współpraca ze szkołą
�Nagrody



Akceptujący, kochający, 
stanowczy rodzic to taki,  który 
zapewnia poczucie 
bezpieczeństwa, zaspokaja 
podstawowe potrzeby dziecka. 
Może ono skupić się na nauce i 
przyswajaniu wiedzy. Nie musi 
zwracać na siebie uwagi 
nietypowym zachowaniem.
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Dziecko przyjmowane jest takim, jakim jest – ze wszystkimi 

cechami fizycznymi, usposobieniem, możliwościami 

umysłowymi. Tacy rodzice naprawdę kochają swoje dziecko i 

okazują mu to, obiektywnie je oceniają, jawnie aprobują, 

uważając je za godne pochwał, ale też stosują kary, jeżeli 

dziecko zachowało się nagannie.



Dziecko jest angażowane w zajęcia 
rodziców i domowe - w zależności od 
możliwości rozwojowych. Rodziców 
cechuje aktywność w nawiązywaniu 
wzajemnych kontaktów. 



Dziecko jest uznawane za równe, nie 
jest przeceniane ani niedoceniane. 
Rodzice w swobodny sposób 
dostosowują się do poziomu rozwoju 
dziecka, pozwalają na 
odpowiedzialność za własne 
działanie, mają szacunek dla jego 
indywidualności. 



1. Interesuj się postępami dziecka.

2. Wspieraj, ale nie wyręczaj.

3. Mądrze motywuj.

5. Doceniaj osiągnięcia dziecka.

6. Nie pozwól dziecku, by źle mówiło o sobie.

7. Buduj w dziecku poczucie własnej wartości.



Dobrze jest, gdy sami rodzice pokazują
dziecku jak ważne jest wykształcenie i 
uczenie się, chociażby przez rozmowy o 
tym. Rodzice są najważniejsi dla dziecka, są
dla niego przykładem, dlatego też dobrze 
kiedy o wartości nauki rozmawiają z 
własnymi dziećmi. 



Na samoocenę składa się wiedza, 
jaką mamy sami o sobie – im 
więcej o sobie wiemy, tym lepiej 
się oceniamy. Dlatego warto 
rozwijać zainteresowania dziecka 
i jego uzdolnienia, by poznało 
ono swoje mocne strony, 
wiedziało w czym jest dobre.



Ważne jest rozpoznanie na ile 
dziecko radzi sobie w nauce, jakie 
są jego możliwości. Zniechęcenie 
nauką wynikać może nie z 
lenistwa, lecz z osłabionych 
umiejętności.



Zainteresowanie 
rodzica szkolnymi 
poczynaniami 
dziecka to znak, że 
jego nauka  i 
osiągnięcia szkolne 
są ważne, że nauka 
jest             
pozytywną wartością



Jak rodzic może 
pokazać swoje 
zainteresowanie nauką
szkolną? Np., przez 
pomoc w lekcjach, 
sprawdzanie jak 
dziecko    sobie radzi 
z samodzielnym                           
odrabianiem lekcji, czy 
odrabia zadane prace                          
domowe                                    
– przez codzienną
kontrolę.



Ważny jest także 
kontakt rodzica z 
wychowawcą, Dobrze 
jeśli rodzice na 
bieżąco są
zorientowani w 
sytuacji szkolnej 
dziecka, nie tylko przy 
okazji zebrań. 



Rodzice, nawiązując pozytywną
współpracę z wychowawcą i innymi 
nauczycielami, pokazują dziecku, że są to 
kolejne osoby, dla których warto mieć
szacunek. Podkreślają w ten sposób także 
wartość szkoły i nauki.



Częste spotkania z nauczycielami oraz 
kontrola obowiązków szkolnych sprawiają, 
że dzieci szybciej zaczynają się z nich 
wywiązywać.



Ważne, by nagrodę ustalić razem 

z dzieckiem, gdyż to dla dziecka 

ta nagroda ma być atrakcyjna, by 

chciało mu się starać.  Można 

starać się jednak ograniczać

kupowanie np., kolejnej zabawki, 

a wprowadzić nagrodę w postaci 

np. wspólnej rodzinnej wycieczki, 

wyjścia gdzieś, uzyskania 

dodatkowego przywileju. 



� Rozwijaj samoocenę własnego dziecka – często 

chwal i dostrzegaj jego sukcesy, zachęcaj do 

pokonywania trudności np. przez stosowanie 

nagród

� Rozwijaj jego talenty i wykorzystuj je do nauki 

nowych umiejętności 

� Uatrakcyjniaj naukę – przez pokazywanie jaka 

jest ważna i przydatna



� Akceptuj dziecko i szanuj je, za to jakie jest

� Bądź również stanowczy i ustalaj konsekwencje

� Służ własnym przykładem

� Współpracuj ze szkołą, także w celu kontroli 

dziecka

� Stosuj nagrody



Rodzic powinien pamiętać, że nauczyciel jest 

jego sprzymierzeńcem  w  wychowaniu, a nie 

wrogiem. Dlatego też rodzice powinni 

utrzymywać stały kontakt ze szkołą, 

współpracować z nauczycielami i wychowawcą, 

bez względu na to czy ich dzieci osiągają

sukcesy czy też porażki.








