
Motywacja ucznia

Propozycja dla rodziców



Motywacja, 
czyli „aby chciało się chcieć”

- 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).



Zadaniem rodzica chcącego 
wzbudzić motywację do nauki jest 

zapewnienie dziecku 
odpowiednich warunków oraz 

pokazywanie dziecku, dlaczego 
warto się uczyć.



Jakie czynniki środowiska 
rodzinnego sprzyjają 
motywacji dziecka do 

nauki?



* Postawa rodzicielska – 
kochająca, wspierająca, 

wymagająca, konsekwentna.

* Wspieranie i rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień 

dziecka.



* Stawianie dziecku adekwatnych 
wymagań.

*Współpraca z nauczycielami i 
specjalistami ze szkoły.



*Nagrody – mimo iż są motywacją 
zewnętrzną, mogą one stanowić paliwo 
dla motywacji naszego dziecka nawet 

przez długi czas.
 

*Pozytywny dialog z dzieckiem:
„Widzę, że sprawia Ci to dużą 

przyjemność”, „Widzę, że jesteś 
zadowolona z tego, że …”



Rodzicu!
Jak  możesz pomóc dziecku w 

nauce?



1. Pomóż stworzyć 
odpowiednie miejsce do nauki. 

2. Interesuj się postępami 
dziecka.

3. Wspieraj, wskazuj 
możliwości, ale nie wyręczaj. 



 4. Mądrze motywuj, 
zachęcaj do podejmowania 

nowych wyzwań, 
pomagaj w pokonywaniu 

trudności.

5. Doceniaj osiągnięcia dziecka.



6.Wzmacniaj budowanie 
pozytywnej samooceny i 

poczucia własnej wartości
swojego dziecka – często chwal i 

dostrzegaj nawet najmniejsze 
sukcesy.

Nie pozwól dziecku, by źle 
mówiło o sobie.



7.Rozwijaj jego talenty i 
wykorzystuj je do nauki 
nowych umiejętności 

– nie tylko szkolnych, ale 
przede wszystkim przydatnych 

w codziennym życiu.



8. Uatrakcyjniaj naukę 
–  przez korzystanie z różnych 

źródeł informacji, 
– zabawę, 

– pokazywanie jaka jest ważna 
i przydatna w codziennym 

życiu.



9. Akceptuj dziecko i szanuj je, 
za to jakie jest i jakie starania 

wkłada w pracę i naukę.

10. Bądź stanowczy i informuj o 
konsekwencjach.



11. Służ własnym przykładem.

12. Współpracuj ze szkołą i 
bądź w kontakcie z 

nauczycielami.



Dziękujemy za uwagę.

           mgr Roksana Owczarek – pedagog, psycholog 
mgr Anna Maria Kurek – pedagog, logopeda
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