
10 POMYSŁÓW NA 
ZMOTYWOWANIE

UCZNIÓW 
DO DZIAŁANIA



KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

D L A C Z E G O  T O  J E S T
W A Ż N E ?
w marcu 2021 roku, przeprowadziliśmy
ogólnopolskie badanie opinii nauczycieli na
temat obecnych wyzwań w edukacji, a także
potrzeb i problemów z którymi mierzą się na co
dzień. 
Odpowiedzi, których udzielili, wskazują na to,
że główną trudnością i wyzwaniem jest dla
nauczycieli kwestia motywacji uczniów do
działania. 
Dlatego też przekazujemy w Państwa ręce
materiał, który pokazuje 10 sposobów na to, jak
zwiększyć chęci do pracy. 

JAK ZBUDOWAĆ PRAWDZIWY AUTORYTET
WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

J E Ś L I  C H C E S Z  D O W I E D Z I E Ć  S I Ę
W I Ę C E J . . .

Z a p r a s z a m y  n a  n a s z e  s z k o l e n i a  d l a  n a u c z y c i e l i
i  w y c h o w a w c ó w :

JAK ZMOTYWOWAĆ UCZNIÓW DO PRACY?

JAK SPRAWIEDLIWIE I MOTYWUJĄCO
OCENIAĆ?

PRZEPIS NA ZGRANĄ KLASĘ

https://cdw.edu.pl/szkolenia/


1. CZY UMIESZ SIĘ UCZYĆ? -
PSYCHOZABAWA

 (źródło: kuratorium.lublin.pl)

PUNKTACJA:
Po 2 punkty za odpowiedzi: 1b, 2a, 3b, 4a, 5c, 6c, 7a, 8c, 9a, 10b, 11c,
12c 
Po 1 punkcie za odpowiedzi: 1a, 2c, 3c, 4b, 5a, 6a, 7b, 8b, 9c, 10c, 11a,
12a 
0 punktów za odpowiedzi: 1c, 2b, 3a, 4c, 5b, 6b, 7c, 8a, 9b, 10a, 11b,
12b 

PODSUMOWANIE:
20 - 24 p. Znasz zasady uczenia się i umiesz je zastosować w życiu.
Dzięki temu sprawnie przyswajasz wiadomości i nauka może się
stać dla Ciebie fascynującą przygodą. Oby tak dalej! Na pewno
będziesz odnosił wiele sukcesów w szkole i w życiu. 
15 - 20 p. Prawdopodobnie Twoje możliwości są większe niż
rezultaty, które osiągasz. Mógłbyś mieć lepsze oceny i więcej
satysfakcji z nauki, gdybyś był bardziej systematyczny 
i uporządkowany. A może brakuje ci wiary w siebie? Uważaj na
lekcjach i stosuj się do wskazówek nauczyciela, a zobaczysz, że
nauka nie musi być nudna. 
9 - 14 p. Chyba nie jesteś najlepszym uczniem. Musisz włożyć więcej
wysiłku i chęci w odrabianie lekcji. Poproś o pomoc nauczyciela,
rodziców, kolegów. Bądź systematyczny i nie zniechęcaj się
trudnościami. Może warto zgłosić się na zajęcia wyrównawcze? 
0 - 8 p. Niestety, nie masz się czym pochwalić. Jeśli nie zmienisz
swojego podejścia do nauki, czekają Cię spore kłopoty

Na początku zaproponuj uczniom wypełnienie krótkiej ankiety.
Możesz ją przygotować w formularzu Google, lub poprosić, aby
uczniowie zapisali swoje odpowiedzi na własnych kartkach. 
Trzeba pamiętać o tym, żeby powiedzieć uczniom, że udział 
w ankiecie jest anonimowy, a odpowiedzi mają im posłużyć do
lepszego poznania siebie. 
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1. Gdy mam odrabiać lekcje 
a) czuję, że nie mam na to ochoty, ale wykonuję swój obowiązek 
b) robię to chętnie, bo wiem, że uczę się dla siebie 
c) odkładam to ciągle na później 

2. Gdy nauczyciel zapowie sprawdzian
 a) spokojnie powtarzam wiadomości 
b) zaczynam chorować 
c) muszę nadrabiać zaległości, bo nie uczę się systematycznie 

3. Kiedy się uczę 
a) chcę jak najszybciej skończyć i wyjść na dwór 
b) skupiam uwagę na tym, co chcę zapamiętać 
c) przychodzą mi do głowy bardzo różne myśli… 

4. Na moim biurku 
a) jest wszystko, czego potrzebuję w czasie odrabiania lekcji 
b) panuje artystyczny nieład, w którym gubią się ołówki i zeszyty
 c) nie mam biurka, odrabiam lekcje w kuchni lub na ławie przed
telewizorem 

5. Odrabiam lekcje
 a) od razu po przyjściu ze szkoły lub bezpośrednio po lekcjach 
w świetlicy 
b) późnym wieczorem lub w nocy 
c) po posiłku i krótkim odpoczynku 

6. Gdy mam dużo nauki 
a) siedzę nad książkami kilka godzin bez przerwy 
b) zniechęcam się i rezygnuję 
c) robię krótkie przerwy na odpoczynek 

7. Uczę się 
a) w domu, w ciszy i spokoju, czasami w świetlicy 
b) tylko w świetlicy 
c) w szkole na przerwie 
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8. Kiedy czegoś nie rozumiem 
a) staram się to pominąć, odkładam naukę na później 
b) proszę o pomoc nauczyciela, rodziców, kolegów 
c) szukam wskazówek w podręczniku, staram się rozwiązać
problem 

9. Dbam, aby podczas odrabiania lekcji 
a) mój pokój był przewietrzony, nikt mi nie przeszkadzał, 
a wszystkie potrzebne do nauki rzeczy były w zasięgu ręki
b) towarzyszyła mi ulubiona muzyka i moje zwierzątko 
c) nikt mnie nie zobaczył, bo odpisuję od kolegów na przerwie
 
10. Kiedy zdarzy mi się dostać słabszą ocenę 
a) uważam, że to wina nauczyciela 
b) analizuję, jakie błędy popełniłem i staram się poprawić 
c) szybko o tym zapominam, życie toczy się dalej

11. Nauka jest dla mnie
 a) jedną z wielu rzeczy, jakie wypełniają mi czas
 b) przykrą koniecznością 
c) okazją do poznania ciekawych zdarzeń, ludzi, świata 

12. Zadaniem nauczycieli i rodziców jestem uczniem 
a) zdolnym, aktywnym na lekcjach, ale niezbyt pracowitym 
b) mało aktywnym, ani dobrym, ani złym 
c) pracowitym, systematycznym, pilnym

cdw.edu.pl

https://cdw.edu.pl/


cdw.edu.pl

2. PLANUJCIE

Nieważne która klasa, chyba im starsza tym trudniej
przestrzegać planu. Ułóż z uczniami plan dnia. Zaplanujcie czas
na naukę, odpoczynek i zabawę. Ten punkt jest szczególnie
ważny dla młodszych uczniów, którzy często przez długie
godziny zostają sami w domu. Dzieci starsze warto zachęcić do
samodzielnego ustalenia planu nauki. To nauczy je
samodzielności.

Niech każdy uczeń zrobi plan na kolejny tydzień. Może to być
bardzo ramowy plan, ważne, żeby uczniowie widzieli co mają do
zrobienia danego dnia. Może mieć formę harmonogramu nauki
dla danego przedmiotu: lista zagadnień do
powtórzenia/przygotowania, zaplanuj godziny na naukę.
Powinny być takie same bloki każdego dnia, np. 16 – 18. Wtedy
nauka łatwiej stanie się rutyną.

Do planowania można wykorzystać tabelę znajdującą się na
kolejnej stronie, oraz obrazki, które po wydrukowaniu i wycięciu,
można przykleić w poszczególne rubryki. Taki harmonogram
uczniowie będą mogli powiesić sobie na lodówce lub nad swoim
biurkiem. 

https://cdw.edu.pl/
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MÓJ PLAN DNIA

GODZINY ZADANIA DO WYKONANIA

https://cdw.edu.pl/
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OBRAZKI DO WYKORZYSTANIA PRZY TWORZENIU PLANU 
(trzeba je wydrukować, wyciąć i przykleić przy danych zadaniach)

NAUKA

ODPOCZYNEK

CZAS SPĘDZONY Z RODZINĄ

ZABAWA

https://cdw.edu.pl/
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Warto określić sobie cel nauki, czyli odpowiedzieć na pytanie: po
co się uczę? Chodzi o zrozumienie własnych celów oraz sensu,
który za nimi stoi. 
Poproście, by uczniowie podali swój, własny powód, a nie taki,
który spodoba się nauczycielowi. Na to pytanie nie ma złych
odpowiedzi, każdy ma inny powód. Ważne, żeby go znaleźć. 

Jeśli tak postawione pytanie jest dla uczniów zbyt ogólne 
i abstrakcyjne, mogą wyznaczyć sobie cel na każdy dzień, np.
zgłaszać się na 4 przedmiotach, nie dostać dziś żadnej jedynki. 

Pamiętaj, że Twoi uczniowie mogą być motywowani przez inne
cele. Ważne, żeby je określili, nazwali. Tak spisane cele należy
umieścić w widocznym miejscu i codziennie sobie o nich
przypominać. 

Możesz wykorzystać do tego arkusz, który udostępniamy poniżej. 

3.  OKREŚLCIE CEL NAUKI

https://cdw.edu.pl/


cdw.edu.pl

PO CO SIĘ UCZĘ?

MÓJ CEL NA ...............................

https://cdw.edu.pl/
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2. Zadanie: Nauka do powtórzenia z działu - np. uczniowie dzielą się
na mniejsze grupy i dzielą się, kto opracowuje jaki materiał 
i przekazują sobie pozostałe części
3. Zadanie: Przygotowanie prezentacji - podział na np.: wymyślenie
pomysłu na prezentację (ilość slajdów, układ slajdu itp.) zebranie
informacji, przygotowanie spisu treści przygotowanie ich 
w brudnopisie, wybór zdjęć itp.

Jeśli powiecie waszym uczniom: Macie się uczyć! To będą robić
wszystko, tylko nie to zadanie. Dlaczego? Bo to ogromne zadanie 
i każdy by się zniechęcił mając przed sobą tak kolosalne zadanie.
Poza tym nie ma osób, które będą we wszystkim dobre. I nie m co
też wymagać bycia świetnym z każdego przedmiotu. To tylko
demotywuje. Co można zrobić? Podzielić naukę na etapy, mniejsze
zadania. Lepiej mieć więcej prostszych zadań niż jedno
przerażająco trudne. Mniejsze zadnie może polegać np. na
przeczytaniu X stron z podręcznika, opracowaniu 3 zagadnień do
sprawdzianu, znalezieniu 2 tekstów źródłowych w Internecie. Inne
przykłady:
1.Zadanie: Przeczytać lekturę - dzielimy na czytanie po jednym
rozdziale dziennie

4.  DZIELCIE ZADANIA NA MNIEJSZE

Możecie z niej zrobić np. złą czarownicę, która przeszkadza dzieciom
w osiąganiu celów, np. podsuwa gry na telefonie, podkłada pilota od
telewizora pod rękę itp. W ten sposób opiszcie co to jest
prokrastynacja, jakie ma „złe moce” , po czym poznać, że kogoś
dopadła i jak z nią walczyć? 
W starszych klasach zróbcie mapy myśli tym temacie albo mem. 

5.    ZWIZUALIZUJCIE PROKRASTYNACJĘ

https://cdw.edu.pl/
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Wszystkim nam (rodzice, nauczyciele uczniowie) jest ciężko w sytuacji
nauki zdalnej. Każdy doświadcza negatywnych jej skutków, chociaż
pewnie każda z tych grup inaczej i co innego ma na nią negatywny
wpływ. Chodzi o to, żeby doceniać siebie nawzajem. Na pewno
nauczycielowi będzie miło, kiedy usłyszy od klasy, że na lekcji była
fajna gra albo, że była fajna prezentacja. Tak samo uczniowie. Też chcą
poczuć się doceniani. Prosta spraw, że np. nikt nie spóźnił się na lekcję
online, że na lekcji było dużo łapek w górę, itp. Warto też zapoznać się
z tematem wdzięczności i uznania (możesz wykorzystać naszą
propozycję - Karty uznania).

6.  DOCENIAJ WYSIŁKI

Przy udzielaniu informacji zwrotnej warto posłużyć się modelem
4Z:

ZAPYTAJ

ZAKO
M

UNIK
UJ

ZMOTYWUJ ZAPLANUJCIE

Więcej o udzielaniu informacji zwrotnej mówimy w trakcie
szkolenia "Jak sprawiedliwie i motywująco oceniać?"

https://cdw.edu.pl/
https://sklep.cdw.edu.pl/produkt/karty-uznania/
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Oderwane z kontekstu zadania nie mają potencjału na wywołanie
zaangażowania, bo uczeń nie rozumie po co je wykonuje. Możecie się
nad tym zastanowić wspólnie. Np. poproś uczniów, by wypisali swój
najmniej lubiany przedmiot/dział z danego przedmiotu. Na lekcji
wychowawczej z wykorzystaniem np. aplikacji metnimeter czytaj
przesłane przez uczniów nazwy działów, uczniowie na mentim
wpisują do czego może się przydać wiedza z tego działu, w jakim
zawodzie może być potrzebna itp. 

7.     POWIEDZ PO CO COŚ ROBIĄ –
NADAWANIE SENSU DZIAŁANIOM

Chyba nie ma nic gorszego niż zaległości! 
Pewnie sami wiecie z doświadczenia, że bardzo trudno zabrać się
sprawdzania zaległych sprawdzianów czy sterty dokumentacji. Warto
zachęcać siebie samego do systematyczności i namawiać do tego
uczniów, np. odrabianie lekcji, powtarzanie materiałów, czy
odpoczynek od komputera.

8.     SYSTEMATYCZNOŚĆ

https://cdw.edu.pl/
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Po zrealizowaniu jakiegoś fragmentu planu/ przybliżenia się do
celu nauki należy się nagrodzić. Omówcie z uczniami jakie to mogą
być nagrody (odradzamy granie na telefonie czy konsoli), np. słodki
deser, wyjście na rower, relaks z muzyką czy drzemka. Cokolwiek,
co dla konkretnego ucznia będzie nagrodą za włożony wysiłek

9.     NAGRADZANIE SAMEGO SIEBIE

To bardzo ważne! Trzeba o tym przypominać i motywować uczniów
do zaplanowania czasu na odpoczynek. Można zapytać ich o to,
jakie mają sposoby na relaks. W naszym wpisie na blogu można
znaleźć nasze propozycje na odpoczynek. 

10.     ODPOCZYNEK I RELAKS

https://cdw.edu.pl/
https://cdw.edu.pl/7-sposobow-na-odpoczynek-w-czasie-nauki-zdalnej/
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Mamy nadzieję, że przedstawione
propozycje pomogą w zmotywowaniu

uczniów do działania.

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

https://cdw.edu.pl/szkolenia/

