JAK MOTYWOWAĆ I WSPIERAĆ DZIECI
DO SYSTEMATYCZNEGO
SYSTEMATYCZNEGO UCZENIA SIĘ POZA SZKOŁĄ
SZK
Drogi Rodzicu!
Wdrażaj dziecko do systematyczności, naucz dobrej organizacji pracy - pobudka i odrabianie lekcji o tej
samej porze
porze.
Pomagaj dziecku w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności.
trudności Pomóż mu zrozumieć polecenie, zaplanujcie
poszczególne etapy niezbędne do wykonania zadania, w razie potrzeby udziel wskazówek. Nie wykonuj zadań
za dziecko.
Zachęcaj do stosowania różnego rodzaju technik ułatwiających zapamiętywanie
zapamiętywanie: notatki z wykorzystaniem
kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli; fiszki,
czyli słowa klucze i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku.
Nie stawiaj wymagań wobec dziecka ponad jego możliwo
możliwości.
ści.
Nie porównuj dziecka do rodzeństwa, kolegów, lecz do poprzedniego jego poziomu umiejętności –
uświadamiasz mu w ten sposób postępy i motywujesz do dalszej pracy.
Dostrzegaj sukcesy i starania dziecka.
dziecka. Omawiając jego pracę, najpierw podkreśl dobre strony, wskazując nad
czym mogło by jeszcze popracować. Czasami powstrzymaj się z oceną, zachęcaj do samooceny. Unikaj
atmosfery napięcia, nie okazuj ciągłego niezadowolenia, lecz szukaj mocnych stron swojego dziecka i udzielaj
mu wsparcia.
Chwal za osi
osiągnięcia,
ągnięcia, a także za włożony wysiłek.
Zamiast krytykować i oceniać – dodaj mu otuchy
otuchy:: „Matematyki można się nauczyć, wierzę, że ty to
potrafisz” i zachęcaj je do wyciągnięcia własnych wniosków.
W przypadku zniechęcenia dziecka lub doświadczenia
doświadczenia przez nie porażki nie zaprzeczaj jego uczuciom
mówiąc, że nic się nie stało, lecz nazwij jego uczucia: „Widzę, że jest Ci bardzo smutno z tego powodu…, że
jesteś rozczarowany…, że zadanie to sprawia Ci trudność”. Zachęć je do wymyślenia, jak można rozwiązać dany
problem,
oblem, zaproponuj własne pomysły i wspólnie zdecydujcie, które pomysły wydają się możliwe do
zrealizowania.
Ukazuj praktyczne zastosowanie informacji zdobytych podczas nauki.
Nagradzaj małymi przyjemnościami: wspólne oglądanie fil
filmu,
mu, gra w gry planszowe, ulubiony deser.
Uczcie się z innymi! Współpraca z innymi, dzielenie się pomysłami, wspólne rozwiązywanie
problemów wzmaga zainteresowanie nauką i poszerza zakres wiedzy. Dzielcie się pomysłami i zadawajcie
pytania na wspólnej poczcie, forum, grupie dyskusy
dyskusyjnej,
jnej, założonej przez wychowawcę.
Rozmawiaj jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na
niepokojące pytania.

Drogi Uczniu!
Wprowadź poranną rutynę. Rozpocznij poranek od czegoś inspirującego. To w jaki sposób rozpoczyna się
poranek może zdeterminować cały dzień. Jeśli wstajesz późno i nie masz określonego celu to Twoje
Twoje działania
dz
są
chaotyczne i trudno C
Cii będzie znaleźć odpowiednią motywację do nauki.
Bądź syst
systematyczny! Trzymaj się ustalonych terminów na wykonanie zadania. Nie odkładaj na kolejny dzień.
Jeśli
eśli czegoś nie rozumiesz kont
ontaktuj
aktuj się ze swoim wychowawcą, nauczycielami oraz rówieśnikami.
rówieśnikami
Zadawaj im pytania drogą elektroniczną.
Rób sobie przerwy i dziel treści na moduły (mniejsze części), gdy chcesz przyswoić większą część materiału
lub gdy masz trudniejsze zadanie do wykonania.
Wyznacz sobie czas by spędzić go aktywnie z rodziną
rodziną,, pobawić się z rodzeństwem, wyjść na dwór,
porozmawiać ze znajomymi, wyprowadzić psa itp.
Stawiaj sobie wysokie wymagania.
wymagania. Oczekuj więcej, a dostaniesz więcej. Wysokie, ale realne do spełnienia
wymagania wyzwalają motywację!

Pamiętajcie
Pamiętajcie,, że bardzo istotną rolę w przys
przyswajaniu
wajaniu wiedzy oraz zdolności koncentracji
uwagi odgrywa
odgryw zdrowa dieta,
dieta picie dużej ilości wody oraz ruch fizyczny!
fizyczny

