Jak motywować dziecko do nauki ?
- wskazówki dla rodziców
1. Nie strasz! W drodze do naszej szkoły, przechodząc obok
pobliskiego przedszkola można usłyszeć, jak rodzic przedszkolaka
zwraca się do pociechy: ,,Nie ociągaj się! ; w szkole to dopiero Ci
pokażą! ; ja w Twoim wieku to…; do niczego nie dojdziesz!”
Nie przenoś swoich przekonań, złych doświadczeń na dziecko.
Dzieci szczególnie w pierwszym okresie lubią szkołę - wiedzą,
że nauczą się w niej czytać, pisać, liczyć i poznają wielu nowych
kolegów.
2. Schowaj swoje ambicje do kieszeni!
Każdy rodzic marzy, żeby Jego dziecko miało prestiżową, dobrze
płatną pracę. Najlepiej gdyby nasze dzieci były adwokatami,
wynalazcami, sławnymi chirurgami itp.
(tylko, dlaczego my nie zostaliśmy?)
3. Zauważaj, doceniaj nawet najmniejsze osiągnięcie dziecka.
Ważny jest wysiłek włożony - nie tylko ocena.
4. Chwal za przystąpienie dziecka do nauki.
Chwal za konkretną rzecz, np. jeśli dziecko szybko wykona zadanie,
to pochwal, że zrobiło je szybko, jeśli to dłużej trwało pochwal
za wytrwałość.
5. Podkreśl rolę systematyczności-uczeń sam szybko zauważy,
że przyswajanie wiedzy stopniowo zajmuje mało czasu.
6. Daj złapać „oddech’’ dziecku po szkole
Na pytanie „jak tam w szkole?” otrzymasz standartową odpowiedź:
”ok., nic, dobrze” Raczej zapytaj- „co się wydarzyło interesującego
w szkole? ; jakie ciekawe pytanie dziś zadałaś?”
Czy po prostu powiedz „cieszę się, że już jesteś”

7. Pierwszym nauczycielem dziecka jesteś Ty lub Twoi rodzice!
Daj przykład własnym zachowaniem-niech pociecha widzi jak
czytasz książkę, prasę, oglądasz filmy popularno-naukowe rozmawiasz
o nich z dzieckiem. Pokaż dziecku praktyczne wykorzystanie nauki
- „po co to robię?”. Zabaw się z nim w badacza, detektywa.
Zaprowadź na wystawę, do muzeum - udowodnij, że nauka może
być interesująca
8. Podpowiedz dziecku jak może się zabrać do pracy (stała pora,
przygotowanie materiałów). Zadbaj o odpowiednie miejsce, do nauki
właściwe oświetlenie. Warto stosować techniki ułatwiające
zapamiętywanie - rysunki, grafy, wykresy.
9. Nie wyręczaj dziecka w odrabianiu prac domowych, jedynie
naprowadzaj. Pomóż mu zrozumieć polecenie, zaplanuj poszczególne
etapy pracy, udziel wskazówek naprowadzających i daj szansę niech
doświadczy sukcesu (budujesz wiarę w dziecku we własne możliwości).
Uczeń wypoczęty zaczyna odrabianie pracy od najtrudniejszego
zadania, łatwiejsze robi potem.
10. Nie porównuj dziecka z innymi.
Każde dziecko uczy się w swoim tempie i czasie. Porównuj do
poprzedniego poziomu Jego wiedzy i umiejętności- unaocznisz mu
w ten sposób Jego postępy, zmotywujesz do dalszej pracy.
11. Gdy dziecko doświadcza porażki, jest zniechęcone
- wesprzyj je nazywając Jego uczucia
„Widzę, że jesteś rozczarowana ; to zadanie sprawia ci trudność ”
- zyskujesz wtedy wdzięczność u pociechy, że ją rozumiesz.
12. Szukaj mocnych stron swojego dziecka
Udzielaj wsparcia, deklaruj chęć pomocy. Chwal zamiast mówić:
„nic z Ciebie nie będzie !”
Wierzę, że się uda powodzenia!
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