
Jak wspierać dziecko w nauce? 

 

Troskliwy rodzić chce pomagać swojemu dziecku w każdej sferze jego życia. 

Zaangażowani  rodzice często zastanawiają się, jak wspierać  dziecko w nauce i czy pomagać 

mu odrabiać prace domowe?  

Z badań psychologicznych wynika, że dzieci, których rodzice ściśle kontrolują,  

co dziecko ma zadane, jak odrobiło prace domowe, z czego i kiedy ma sprawdzian – tracą 

wiarę w swoje siły i chęć do nauki. O tym, że odrabianie prac domowych za dziecko nie jest 

najskuteczniejszą metodą wspierania w edukacji, przekonują najnowsze badania 

przeprowadzone na Uniwersytecie Wschodniej Finlandii.  Naukowcy zbadali ponad 2 tys. 

uczniów szkół podstawowych, aby sprawdzić, jak na ich rozwój wpływa samodzielne 

odrabianie prac domowych. Okazało się, że dzieci, które uczyły się same, były wytrwalsze  

w dalszej nauce. –„ Gdy matka pozwala dziecku odrabiać pracę domową samodzielnie, 

wysyła mu sygnał, że wierzy w jego zdolności i umiejętności. Dzięki temu dziecko zaczyna 

wierzyć w siebie” – tłumaczy prof. Jaana Viljaranta, współautorka badania. Jej zespół 

sprawdził także, co się stało, gdy dorośli za bardzo angażowali się w odrabianie prac 

domowych. Okazało się, że dzieci odczytywały to jako sygnał, że rodzice nie wierzą w ich 

umiejętności i to, że potrafią oni samodzielnie poradzić sobie z adresowanymi do nich 

zadaniami. W rezultacie gorzej radzili sobie z obowiązkami, a to powodowało błędne koło, 

bowiem rodzice ponownie przybywali z pomocą, utrwalając w dzieciach nabyte przekonania. 

Wynika z tego, że powinniśmy „inaczej” wspierać nasze dzieci w nauce, tylko jak? 

Można pokusić się o stworzenie listy spraw do zapamiętania: 

1. Doceń zdolności dziecka 

Każde dziecko w naturalny sposób garnie się do zdobywania wiedzy. Tak jest od 

chwili narodzenia. Eksperymentuje, ryzykuje, zadaje setki pytań na godzinę. Bo jest 

ciekawe świata.  

Dziecko ma pojemną pamięć i naturalne zdolności: językowe, muzyczne, artystyczne. 

Spójrz na córkę lub syna i zastanów się na tym, jakie ma zainteresowania, co potrafi. 

Zwracaj mu na to uwagę. Doceniaj konkretne starania („widzę, jak cierpliwie pisałeś 

te cyfry…”, „ciekawe jest to, co opowiedziałeś mi o ….”). Nie obwiniaj dziecka, jeśli 

ma trudności w szkole. 

2. Nie pytaj o stopnie 

Dziecko, które czuje presję zdobywania szóstek, prędzej czy później stanie się 

zestresowanym człowiekiem. Wszelkie badania pokazują, że uczenie się dla wyniku, 

dla nagrody – zniechęca i odbiera motywację do pracy.  

Nie denerwuj się gorszymi ocenami dziecka ani też nadmiernie nie przeżywaj 

celujących. Oceny nie mówią przecież nic o dziecku, jako o człowieku. To tylko 

wynik, w dużej mierze zależny od przypadku. Staraj się pokazać dziecku, że jest 

kochane i wartościowe niezależnie od stopni, jakie przynosi ze szkoły. Podchodź do 

szkolnych osiągnięć dziecka z dystansem i spokojem. 

3. Nie kontroluj lekcji 

Z badań psychologicznych wynika jasno, że dzieci, których rodzice ściśle kontrolują, 



co dziecko ma zadane, jak odrobiło prace domowe, z czego i kiedy ma sprawdzian – 

tracą poczucie sprawstwa. To znaczy: czują, że od nich tak naprawdę niewiele zależy. 

Tracą wiarę w swoje siły. Nie mają także okazji, by uczyć się odpowiedzialności. 

Oddaj dziecku odpowiedzialność za jego naukę. Raz czegoś dopilnuje, innym razem 

zapomni – trudno. Do tego służy dzieciństwo: by uczyć się życia w świecie, by uczyć 

się – także na własnych błędach. 

4. Zabierz na wycieczkę, proponuj ciekawe treści 

Wyprawa do lasu, wyjście do muzeum czy teatru, wspólnie spędzone ciekawe 

warsztaty, seans w kinie, pokaz iluzji – to coś lepszego niż lekcje, to okazje do 

pogłębiania wiedzy i zainteresowań. A także – do zacieśniania więzi między 

rodzicami a dzieckiem.  

5. Ucz się, czytaj! 

Nic nie działa tak dobrze, jak obserwowanie dobrego przykładu. Jeśli chcesz, by twoje 

dziecko garnęło się do wiedzy, nie osiadaj na laurach. Czytaj, oglądaj, sprawdzaj… 

Pokaż mu, że nigdy nie jest za późno, by zrealizować swój pomysł na życie. 

6. Zostań uczniem swojego dziecka, bo często najlepiej się uczymy ucząc innych. 

Poproś swoje dziecko, aby cię nauczyło czegoś nowego, to bardzo podbuduje jego 

pewność siebie. 

7. Doceniaj pytania i zawsze staraj się na nie znaleźć odpowiedź: szukając 

odpowiedzi uczysz dziecko bezcennej w dzisiejszym świecie umiejętności: 

wyszukiwania informacji oraz korzystania z różnych źródeł wiedzy. 

8. Angażuj wszystkie zmysły dziecka: niech się uczy w ruchu, wykonując coś, 

mówiąc, śpiewając.  

9. Z zainteresowaniem słuchaj, kiedy dziecko opowiada ci o swoich odkryciach i o 

tym, czego się nauczyło. Dziecko lepiej to zapamięta, będzie mieć też motywację do 

rozszerzania swojej wiedzy. 

10. Graj z dzieckiem w wiele gier. Można dzięki nim nauczyć się liczyć, czytać, 

planować, przewidywać, myśleć logicznie – wszystko to mimochodem, bez 

świadomości, że właśnie się uczy. 

11. Przytulaj najczęściej jak się da. Jeśli czujesz, że ktoś cię kocha i jest blisko, znacznie 

łatwiej jest się uczyć. 


