Jak motywować dziecko do nauki ?
Nie wszystkie dzieci chętnie zabierają się do nauki. Wiele z nich zwleka z odrabianiem lekcji,
odkłada szkolne obowiązki na później, z niezadowoleniem siada do książek. Rodzice często zastanawiają
się, w jaki sposób zachęcić dziecko do nauki. Uciekają się przy tym do najróżniejszych metod: moralizują
(,,Ja w twoim wieku…”), straszą (,,Do niczego w życiu nie dojdziesz”), obiecują drogie prezenty. Metody
te często okazują się jednak na dłuższą metę nieskuteczne.
Co więc zrobić, aby nauka przestała być dla dziecka uciążliwym obowiązkiem
i stała się dla niego przyjemniejsza?
Każdy lubi, gdy jego starania są doceniane.
Pamiętaj więc:
- zauważaj nawet niewielkie osiągnięcia dziecka;
- chwal je nawet za drobne postępy;
- nie stawiaj dziecku zbyt wygórowanych wymagań, swoje oczekiwania dostosuj do jego możliwości.
- doceniaj 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 w przypadku słabszych uczniów,
którzy często pomimo dużego nakładu pracy i czasu osiągają nie zawsze zadowalające efekty.
Czasem dziecko po prostu nie wie, w jaki sposób zabrać się do pracy. Kiedy trzeba przygotować
się do sprawdzianu, nauczyć na pamięć wiersza, napisać wypracowanie i rozwiązać kilka zadań
z matematyki, wówczas naprawdę można się pogubić i zniechęcić. Podpowiedzmy dziecku, co może
zrobić, aby wykorzystać czas przeznaczany na naukę w sposób jak najbardziej efektywny. Ważna jest
systematyczność. Uczeń zachęcony do systematyczności sam szybko zauważy, że przyswajanie wiedzy
stopniowo i małymi partiami zajmuje stosunkowo niewiele czasu i nie wymaga zbyt dużego wysiłku.
Pomóżmy dziecku zabrać się do lekcji. Najlepiej, aby odrabiało je o stałej porze, w miejscu, gdzie
jest cicho i spokojnie, gdzie dziecko może się skoncentrować i nic go nie rozprasza. Przed przystąpieniem
do nauki dobrze jest przygotować sobie wszystkie książki i pomoce, tak aby później nie przerywać pracy.
Odrabianie lekcji warto rozpocząć od najtrudniejszego zadania, kiedy jest się jeszcze wypoczętym.
W nauce warto stosować różnego rodzaju techniki ułatwiające zapamiętywanie. Notatki
z wykorzystaniem różnych kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach,
robienie planów, wykresów – 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 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.
Warto również rozwijać zainteresowania dziecka, wzbogacać jego wiedzę, polecać mu ciekawe
książki czy programy telewizyjne. Zachęcajmy dziecko do rozmów, do myślenia, do wyrażania własnych
opinii.
Nie wyręczajmy dziecka w odrabianiu lekcji. Kiedy prosi o pomoc, nie podawajmy mu gotowych
rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadźmy, udzielmy wskazówek, wyjaśnijmy wątpliwości. Zachęćmy
ucznia do samodzielności. Samodzielnie rozwiązane zadanie może dostarczyć dziecku dużej satysfakcji,
wzmacnia w nim również poczucie, że jest w stanie poradzić sobie z trudnościami. Jest to szczególnie
ważne, ponieważ uczeń posiadający wiarę w swoje siły nie zraża się niepowodzeniami, a stawiane przed
nim zadania traktuje jak przyjemne wyzwanie, któremu jest w stanie sprostać.
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