
 

Jak zmotywować dziecko do nauki? 

 

Drogi Rodzicu! 

 

Każde dziecko ma prawo do sukcesu, czas edukacji w szkole ponadgimnazjalnej może go do 

niego przybliżyć. Dlatego tak ważne jest motywowanie i wspieranie dziecka do nauki, jeżeli 

jest to uczeń klasy I lub II warto rozmawiać z nim o korzyściach płynących z systematycznej 

pracy. Ucznia klasy III należy zachęcać do nadrabiania ewentualnych zaległości i rozmawiać 

o możliwościach jakie daje egzamin zawodowy oraz matura. Uczeń klasy IV ma ostatnią 

szanse by wpływać na swoje wyniki w tych ważnych egzaminach, warto pokazać mu jak to 

jest ważne dla jego przyszłości oraz jak wiele już poświęcił ( 4 lata nauki, chodzenia do 

szkoły) by to osiągnąć. 

Każdy lubi, gdy jego starania są doceniane. Pamiętaj więc, aby zauważać nawet niewielkie 

osiągnięcia dziecka i chwalić je nawet za drobne postępy. Nie stawiaj dziecku zbyt 

wygórowanych wymagań, swoje oczekiwania dostosuj do jego realnych możliwości. 

Bardzo ważna przez cały okres edukacji jest systematyczna nauka. Trudno w jeden wieczór 

przygotować się do sprawdzianu z całego półrocza, kiedy jednak naukę rozłoży się w czasie, 

wówczas okazuje się, że wystarczy każdego dnia opracować jeden czy dwa tematy, aby 

skutecznie opanować cały materiał. Uczeń zachęcony do systematyczności sam szybko 

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

czasu i nie wymaga zbyt dużego wysiłku. 

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

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

odnieść z posiadanej wiedzy, pokażmy mu, w jaki sposób powiązać ją z codzienną 

rzeczywistością i jak wykorzystać ją w praktyce. Jakie drogi życia otwierają się przed nim 

dzięki znanemu egzaminowi zawodowemu oraz maturze. 

Warto również rozwijać zainteresowania dziecka, wzbogacać jego wiedzę, polecać mu 

ciekawe książki czy programy telewizyjne. Zachęcać do rozmów, myślenia, wyrażania 

własnych opinii. Budować  zainteresowanie otaczającym światem, a także pokazać, że nauka 

może być interesująca i przyjemna. 



Pamiętaj! Brak motywacji do nauki wynika najczęściej z braku nawyków uczenia się oraz jest 

skutkiem doznanych przez niego niepowodzeń. Dziecko potrzebuje Twojego zrozumienia, 

wsparcia i wiary, że sobie poradzi. Sukces Twojego dziecka jest Twoim sukcesem! 

 


