
Przewidywalna organizacja czasu pomaga dzieciom zmobilizowa� się do nauki.
WYZNACZ stały czas przeznaczony na odrabianie lekcji i naukę własną,  
PRZYGOTUJ  ciche miejsce, sprzyjające koncentracji. Zwr�� uwagę na to, aby sprzęty
multimedialne, takie jak telefon, telewizor nie rozpraszały dziecka dodatkowymi bod�cami.  
ZACHĘ� dziecko do  przygotowania podręcznika i �wicze�  przed przystąpieniem do nauki.
Odrabianie lekcji warto rozpoczą� od najtrudniejszego zadania, kiedy jest się jeszcze wypoczętym.  
Pom�ż dziecku rozdzieli� materiał na kr�tsze partie. 
W przypadku małych dzieci ważne są przerwy!
Harmonogram sporząd� razem z dzieckiem i umie�� w widocznym miejscu, aby w razie
konieczno�ci m�c się do niego odwoła�.  

HARMONOGRAM  

KLUCZE SUKCESU WE WSPIERANIU DZIECI  W NAUCE 

ZADBAJ o stałe pory wyznaczone na zadania i naukę  dziecka.  Przykładowo: na naukę po�więcamy 
 1-2 godziny dziennie przez 4 dni w tygodniu, pozostawiając wolny piątek, sobotę i niedzielę             
 na odpoczynek i regenerację.  
POM�Ż dziecku powt�rzy� materiał. Przed pracą klasową warto podzieli� go na mniejsze partie,
zaplanowa� i rozłoży� naukę w czasie. Nie zostawia� na ostatnią chwilę nauki wiersza i czytania
lektur. 
Ucze� zachęcony do systematyczno�ci sam szybko zauważy, że uczenie się małymi partiami
przynosi efekty.  W systematycznej nauce znaczącą rolę odgrywają rodzice. Są dla dziecka
przykładem i wsparciem. Warto po�wię� pod koniec dnia chwilkę, by sprawdzi�, czego nowego        
 w danym dniu nauczyło się dziecko, bąd� jakie zadania udało mu się wykona� i POCHWALI�  je     
 za wytrwało��  i dobrą pracę.  

SYSTEMATYCZNO�� 

Znaczący wpływ na motywację do nauki ma pozytywna ocena rezultat�w własnej pracy. 
Pamiętaj: ZAUWAŻAJ nawet niewielkie osiągnięcia dziecka i DOCENIAJ  postępy.
DOSTOSUJ  oczekiwania do możliwo�ci dziecka. 
DOCENIAJ nie tylko efekt pracy (np. w postaci ocen), ale r�wnież sam fakt przystąpienia do niej,
wkładany wysiłek. Jest to szczeg�lnie ważne w przypadku uczni�w, kt�rzy często, pomimo dużego
nakładu pracy i czasu, nie zawsze osiągają oczekiwane efekty. 

POCHWAŁA  



PODPOWIEDZ dziecku, że w nauce warto stosowa� r�żnego rodzaju techniki ułatwiające
zapamiętywanie, np.:  
- notatki z wykorzystaniem r�żnych kolor�w 
- bazowanie na skojarzeniach 
- mapy my�li  
- fiszki, czyli słowa klucze  

TECHNIKI UŁATWIAJĄCE ZAPAMIĘTYWANIE  

KLUCZE SUKCESU WE WSPIERANIU DZIECI  W NAUCE 

DOSTRZEGAJ i PODKRE�LAJ możliwo�ci wykorzystania zdobytych umiejętno�ci na co dzie�.
OKAZUJ zainteresowania zdobytymi przez dziecko umiejętno�ciami,  
ZACHĘCAJ dziecko do rozm�w, do my�lenia, do wyrażania własnych opinii.  
ROZBUDZAJ zainteresowania.  

POKAZANIE DZIECKU KORZY�CI Z WIEDZY 

ZACHĘCAJ dziecko do kontaktu z nauczycielem, szczeg�lnie w sytuacji, gdy co� nie jest dla dziecka
jasne. 
ZADAWAJ PYTANIA, pro� o wskaz�wki.  Bąd�my dla siebie partnerami w dążeniu do wsparcia
rozwoju dziecka.

WSP�ŁPRACA 

NIE WYRĘCZAJ dziecka w odrabianiu lekcji. To bardzo ważne, kiedy prosi o pomoc:  
- naprowadzaj
- udzielaj wskaz�wek  
- wyja�nij wątpliwo�ci 
- zachęcaj dziecko do samodzielno�ci

WSPARCIE 

PAMIĘTAJ!  Brak motywacji do nauki wynika najczę�ciej z niewykształcenia u dziecka nawyk�w
do uczenia się bąd� też jest skutkiem doznanych przez dziecko niepowodze�. Dziecko potrzebuje
zrozumienia rodzic�w, wsparcia i wiary, że sobie poradzi!  


