
Jak motywować dziecko do nauki? 

 

 Przygotowanie do roli ucznia rozpoczyna się bardzo wcześnie, a pierwszymi nauczycielami 

są rodzice, rodzeństwo, dziadkowie. Każde dziecko ma naturalną motywację do uczenia się i 

czerpie radość z opanowywania nowych umiejętności. Jest ciekawe świata, co łatwo zauważyć w 

niezliczonych pytaniach, które najczęściej zaczynają się od Dlaczego? Po co? Jak? Zdarza się 

jednak, ze z czasem dzieci zaczynają tracić pasję poznawczą.  Słabnie entuzjazm do uczenia się 

wciąż nowych rzeczy. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy zaczyna się nauka w szkole. W dużej mierze 

zależy od rodziców jak dziecko poradzi sobie w nowym środowisku oraz czy  będzie miało 

motywację do nauki. 

 Pewne rodzinne sytuacje sprawiają, że dzieci nie znajdują motywacji do tego, żeby uczyć się, 

mierzyć się ze szkolnymi wyzwaniami, sprawdzać się w roli ucznia. Poprzestają na dwójkach i 

trójkach. Nic z tego, co oferują nauczyciele w szkole, nie jest w stanie ich zainteresować i wzbudzić 

ich entuzjazmu. Wpływom takim podlegają najbardziej: 

- dzieci rozpieszczone – one nie muszą podejmować wysiłków, żeby osiągnąć upragnione cele, bo 

rodzice wszystko podają na tacy; 

- dzieci nadopiekuńczych rodziców – stale wyręczane i kontrolowane nie mają okazji nauczyć się 

podejmowania decyzji, ponoszenia ryzyka, są przekonane, że same nic nie potrafią; 

- dzieci rywalizujące z bratem czy z siostrą – poczucie nieustającej konfrontacji, porównywanie i 

walka o względy rodziców stwarzają atmosferę ciągłego zagrożenia, frustracji oraz 

niesprawiedliwości; 

- dzieci manipulatorzy – poczucie władzy nad otoczeniem nie sprzyja rozwijaniu samodyscypliny 

koniecznej do pracy nad wyznaczonymi celami; mali manipulatorzy to często dzieci skłóconych, 

zbyt pobłażliwych albo zapracowanych ponad miarę rodziców oraz jedynacy uwielbiani przez 

najbliższych; 

- dzieci ze zdezorganizowanych domów – chaos i nieuporządkowany tryb życia utrudniają 

przystosowanie się do szkolnej rutyny, wypełnianie obowiązków oraz akceptację ograniczeń; 

- dzieci, których możliwości są przeceniane – rodzice mają w stosunku do nich zbyt wysokie 

wymagania, a one nie są w stanie im sprostać, co wywołuje ich frustrację; 

- dzieci ciągle krytykowane i pouczane  - rodzice lubią udowadniać dziecku, że zawsze mają rację. 

 

 

 

 

 



 Pożądane zachowania rodziców, które wpływają na motywację i stosunek do nauki: 

 

- służenie przykładem – jeżeli rodzice czytają książki i czasopisma, często dyskutują na różne 

tematy, grają z dziećmi w gry edukacyjne, wówczas dzieci będą bardziej skłonne poszerzać swoją 

wiedzę, gdyż będzie się im to wydawało naturalne; 

- dostrzeganie sukcesów, stosowanie pochwał – każda zmiana na lepsze utrwali się szybciej, jeśli 

zostanie dostrzeżona i doceniona. Z czasem jednak należy stopniowo zmniejszać ilość pochwał, 

gdyż w przeciwnym razie dzieci mogą zacząć je traktować jako coś, co należy im się zawsze oraz 

traktować je jako sposób na uzyskanie uznania w oczach dorosłych; 

- stawianie racjonalnych wymagań- aspiracje wobec dzieci powinny być odpowiednie do 

posiadanych predyspozycji i uzdolnień; 

- właściwa organizacja czasu – pilnowanie, aby dziecko miało wystarczająco dużo czau na zabawę, 

ruch czy swoje hobby. Ważne jest też sprawdzenie ilości czasu poświęconego na telewizję czy 

komputer w celu uniknięcia uzależnienia; 

- pomoc w nauce – należy zachęcać dziecko do samodzielnego rozwiązywania problemów ( np. 

zamiast zawsze sprawdzać błędy ortograficzne – nakłonić dziecko do korzystania ze słownika) oraz 

pomagać mu, gdy sobie nie radzi (tłumaczyć, wskazywać źródła wiadomości, organizować naukę w 

formie zabawy, przepytywać dziecko  z materiału , pokazywać przykłady itp.). Nigdy nie należy 

odrabiać za dziecko prac domowych!; 

- interesowanie się problemami dzieci – małe dzieci mają naturalną skłonność do opowiadania 

swoich przeżyć rodzicom. Tylko od rodziców zależy, czy będą tak postępowały, gdy dorosną. Jeżeli 

reakcje dorosłych na problemy  są przesadzone  albo sprawy dziecka traktowane są jako mało 

ważne, wówczas kontakt będzie się stawał coraz bardziej zakłócony; 

- pozytywne emocje – dziecko, które nie ma do czynienia w domu z negatywnymi emocjami, nie 

przejawia ich raczej w szkole. Należy starać się panować nad złością, gniewem, frustracją. 

- mądre karanie – stosowanie kar jak najrzadziej ( w przeciwnym razie tracą swoją moc) i tylko 

wówczas, gdy są konieczne, adekwatnie do przewinienia. 

- nagradzanie – nagrody należy stosować mądrze, gdyż zbyt dużo lub bardzo drogie , mogą 

  wypaczyć charakter. Często wartościowsze od nagrody materialnej jest pochwalenie czy 

   poklepanie; 

- zapewnienie dobrych warunków do nauki – dziecku  ciężko jest  skupić się, gdy nie ma 

   swojego  kącika lub gdy, np. jest włączony telewizor; 

- traktowanie rodzeństwa na równi – dziecko faworyzowane zazwyczaj będzie  starało się być 

   w centrum uwagi, a  dziecko  dyskryminowane będzie chowało się w cieniu. 

 



Przykładowe techniki wzmacniania pożądanych zachowań: 

1. Technika bezpośredniej gratyfikacji- polega na sygnalizowaniu swego zadowolenia z racji 

poczynionych postępów w nauce czy zachowaniu. Odbywa się to zazwyczaj poprzez wyrażenie 

pochwały i uznania. W początkowym okresie wzmocnienia zaleca się nagradzanie w przypadku 

każdorazowego pojawienia się pożądanych zachowań. Z czasem jednak, w miarę coraz częstszego 

powtarzania się tych zachowań, należy stopniowo ograniczać wzmocnienia pozytywne, aby dzieci 

przestały traktować powierzone im zadania jako środek zaspokajania potrzeby uznania lub bycia 

dostrzeganym przez dorosłych. 

2. Technika zawierania kontraktu – zakłada podpisanie  lub ustne zawarcie  umowy co do 

określonych postępów w zachowaniu lub nauce. Określa zadania i obowiązki, jakie dziecko 

powinno spełnić oraz warunki i sposób  gratyfikacji  za wykonanie zobowiązań objętych umową. 

Należy oczekiwać stopniowej poprawy w zachowaniu. Umowę należy rozpocząć od łatwo dającej 

się przezwyciężyć wady lub słabości. 

3. Technika słownego napominania- polega na życzliwym zwracaniu uwagi  dziecku w sprawie 

jego nieaprobowanego zachowania. 

 

Czynniki wpływające na motywację dziecka do nauki: 

- dobra organizacja czasu nauki 

- zachęcanie do odrabiania lekcji 

- przestrzeganie stałej pory odrabiania lekcji, w miejscu gdzie jest cicho i spokojnie. 

Odrabianie lekcji warto rozpocząć od najtrudniejszego zadania, kiedy dziecko jest jeszcze 

wypoczęte. Wskazane jest również rozdzielanie materiału  na mniejsze partie oraz włączenie przerw. 

Przerwę należy zrobić gdy dziecko ma problemy z koncentracją uwagi, jest zmęczone. Najlepsze 

godziny na odrabianie lekcji to 16-18. 

 

Jak odrabiać prace domowe i uczyć się? 

• Dzieci pracujące szybko i energicznie, ale łatwo męczące się powinny zacząć od przedmiotu 

najtrudniejszego dla niego. Na koniec niech zostawi zadania łatwe. Natomiast dziecko, które ma 

trudności z zabraniem się do pracy powinno zaczynać od przedmiotu, który lubi lub łatwego 

zadania po to, aby się nie zniechęciło od razu do lekcji.  Dziecko mające pamięć wzrokową 

powinno uczyć się z podręcznika lub notatek, pomocne dla niego będą podkreślenia, główne myśli 

zamieszczone w ramkach. Dziecko o przewadze pamięci słuchowej, powinno uczyć się głośno albo 

słuchać czytanego tekstu. 

• W nauce ważna jest systematyczność. Trudno w jeden wieczór przygotować się do 

sprawdzianu. Kiedy jednak naukę rozłoży się w czasie, wówczas okazuje się, że wystarczy każdego 



dnia opracować jedno czy dwa zagadnienia. Podobnie jest z nauką wiersza czy czytaniem lektury. 

Nie warto tego zostawiać na ostatnią chwilę. Dziecko wdrożone do systematyczności samo 

zauważy, że przyswajanie wiedzy stopniowo i małymi partiami zajmuje stosunkowo niewiele czasu 

i nie wymaga tak dużego wysiłku. 

 Warto doceniać nie tylko końcowy efekt pracy (np. w postaci ocen), ale również sam fakt 

            przystąpienia do niej, wysiłek wkładany w proces uczenia się. Jest to szczególnie ważne      

           przypadku słabszych uczniów, którzy często pomimo dużego nakładu pracy i czasu osiągają 

            nie zawsze zadowalające efekty.   

• W nauce warto stosować różnego rodzaju techniki ułatwiające zapamiętywanie. Notatki z 

wykorzystaniem różnych kolorów, podkreśleń, robienie zabawnych rysunków, bazowanie na 

skojarzeniach – to wszystko może pomóc dziecku lepiej i bardziej trwale opanować materiał. 

• Każdy uczeń w jakimś momencie swojej kariery szkolnej zadaje sobie pytanie: „Po co 

właściwie  tego wszystkiego uczę się?”. Pomóżmy więc dziecku dostrzec korzyści, jakie może 

odnieść z posiadanej wiedzy. Pokażmy mu, w jaki sposób powiązać zdobytą wiedzę z codzienną 

rzeczywistością i jak wykorzystać ją w praktyce. Dzieci stawiające sobie za cel zdobycie wiedzy 

lepiej się uczą, czerpią większą przyjemność z nauki. Tutaj wsparcie rodziców i dawanie przykładu 

własnym postępowaniem jest niezastąpione. Już samo okazanie zainteresowania może zdziałać 

bardzo wiele. Zachęcajmy dziecko do rozmów, do myślenia, do wyrażania własnych opinii. 

Rozbudzajmy w nim zainteresowanie otaczającym światem.    

• Nie wyręczajmy dziecka w odrabianiu lekcji. To bardzo ważne. Kiedy dziecko prosi o 

pomoc, naprowadźmy je, udzielmy wskazówek, wyjaśnijmy wątpliwości. Zachęcajmy dziecko do 

samodzielności. Samodzielnie rozwiązane zadanie może dostarczyć dziecku dużej satysfakcji, 

wzmacnia w nim również przekonanie, że jest w stanie poradzić sobie z trudnościami. Uczeń, który 

posiada wiarę w swoje możliwości, nie zraża się niepowodzeniami, a stawiane przed nim zadania 

traktuje, jak przyjemne wyzwanie. 

• Współpracujmy ze szkołą. Pamiętajmy, że nauczyciel to sprzymierzeniec w procesie 

edukacji dziecka. 

• Należy mądrze motywować dziecko. Od kar lepsze są nagrody. Jednak stosowanie ich musi 

być ostrożne. Złotym środkiem jest drobna nagroda, np. w postaci uznania rodziców, pochwały. 

Dziecko będzie miało poczucie, że rodzice interesują się jego życiem. Ważne jest docenianie nie 

tylko końcowego efektu, ale również wysiłku, wytrwałości jaką dziecko wykazało podczas 

wykonywania zadania. 

• Chęć uczenia się możemy wykształcić w dziecku, np. poprzez: 

a) wskazanie powiązań wiedzy książkowej z codzienną rzeczywistością: 

     - powiązanie wiadomości z przyrody z naturalnymi zjawiskami   



                 - odniesienie wiedzy historycznej do współczesnych wydarzeń 

                 - wskazanie na podobieństwa literatury do życiowych wydarzeń i problemów 

             b) poszerzenie wiedzy zdobytej w szkole (muzeum, wycieczki krajoznawcze, gry     

                 edukacyjne, czasopisma) 

            c) rozbudzanie pozaszkolnych pasji i zainteresowań. 

• Czasami zdarza się, że dziecko nie wie, jak wykonać zadanie.  W takiej sytuacji należy 

nakłonić je do rozpoczęcia pracy, aby zorientować się, co potrafi, a czego nie. Możemy zadać 

konkretne pytanie:  „Która część sprawia ci największy kłopot?”. Możemy również zaproponować 

dziecku podzielenie zadania na mniejsze części. 

• Dobrej  motywacji do nauki sprzyjają pozytywne i bliskie relacje dziecka z rodzicami, 

oparte na wsparciu i zainteresowaniem życiem dziecka. 

Podsumowując, jeśli chcemy pomóc dziecku zwiększyć motywację do nauki: 

- podkreślajmy znaczenie nauki w życiu człowieka 

- nie przypisujmy zbyt dużej wagi ocenom 

- wyrażajmy się się pozytywnie o szkole i o nauczycielach 

- doceniajmy pracę dziecka i jego samodzielność 

- dostrzegajmy osiągnięcia dziecka 

- pomagajmy, ale nie wyręczajmy 

- wskazujmy jak można uczyć się na błędach 

- nie stawiajmy wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości 

- pokazujmy praktyczne zastosowanie informacji zdobytych w szkole 

- wzbudzajmy w dziecku zainteresowanie wieloma dziedzinami życia 

- stwórzmy warunki do poszerzania wiedzy i doświadczeń dziecka 

- pomagajmy w rozwinięciu umiejętności potrzebnych w nauce (czytanie, pisanie, zapamiętywanie, 

   koncentracja uwagi) 

- wspierajmy! 

Pamiętajmy, nawet najlepsze metody i najbardziej usilne próby mogą zawieść, jeśli sami nie 

będziemy dawali dziecku przykładu własnym postępowaniem. To od nas dorosłych zależy, czy 

nauczy się ono systematycznej pracy i obowiązkowości. Ważne jest uświadomienie dzieciom, że 

szkoła i postępy w nauce są czymś bardzo ważnym. Jeśli dorośli mówią, że nauka jest ważna, to 

dzieci również tak uważają. 

 

Opracowała 

Anna Powroźnik 


