10 nasvetov za starše: Kako motivirati
svojega otroka za učenje

1. Ustvarite primerno učno okolje
Urejen delovni prostor in mirno učno okolje otroku pomagata, da ostane osredotočen.

2. Poiščite prave spodbude
Oblikujte takšne cilje, ki so vašemu otroku še posebej všeč, kar ga bo samega spodbujalo k
učenju, npr. Kdor je dober pri biologiji, ima možnost postati veterinar.

3. Naj aktualna tema ,,korona“ ne postane glavna tema v družini
4. Napravite si premor ali dva
Med posameznimi učnimi vsebinami so zelo pomembni odmori, prav tako nekaj gibanja in
požirek vode. Na ta način se učna snov bolje vtisne v spomin.

5. Brez televizije med odmori
V odmorih med učenjem, tako kot v šoli, ne bi smelo biti možnosti gledanja televizije. Za
otroke je vsekakor zelo spodbudno, da skupaj sedete k prigrizku, da izmenjate ideje,
razmislite ter se dogovorite o tem, kaj vse lahko popoldne počnete skupaj in kako si vsak
posebej želi preživeti preostali prosti čas.

6. Spodbujajte učenje
Starši ne bi smeli postati nadomestni učitelji, saj lahko to obremeni odnose. Kljub temu lahko
otrokom daste veliko spodbud.
Že pri vstajanju in tudi odhajanju v posteljo je treba ohraniti dosedanje navade šolskega
vsakdanaoblačenje, zajtrk, učenje, odmori.
Zamenjajte vloge in pustite otroku, da pove, kaj se je pravkar naučil. To krepi samozavest.
Poleg tega drugačne, ustvarjalne metode povečujejo motivacijo za učenje.

7. Uporabljajte internet
•
•
•

Obstajajo najrazličnejša spletna mesta za otroke, ki jih lahko učenci
uporabljajo med drugim tudi za raziskovanje.
Dobre aplikacije pomagajo pri razumevanju in uporabi učnih vsebin tudi na
igriv način: www.integrationsfonds.at/app
Spletne platforme za učenje: www.sprachportal.at

8. Vključite šolske vsebine v vsakdanje življenje
Računanje med peko, učenje med igranjem in izdelovanjem, poslušanje glasbe in gledanje
filmov …Učimo se lahko vedno in kjerkoli.

9. „Ti to zmoreš!“ Nudite moralno podporo
Spodbujajte pri svojem otroku področja, na katerih je dober.
Kolikor je mogoče, se izogibajte nagrajevanju s sladkarijami, gledanjem televizije ali igranjem
računalniških iger. Takšna motivacija deluje le kratkoročno.

10.

Učenje po načrtu

Učni načrt ali seznam učnih opravkov spodbuja učenje.
Načrt učenja za vsak dan določa, kaj se je treba naučiti in kako se za to nagraditi. Na seznamu
učnih opravkov so zapisani učni cilji in ko so ti doseženi, jih odkljukajte.

Naloga

čas
zjutraj
zjutraj
zjutraj
zjutraj
No? Ali si zbral/zbrala vse kljukice?
= tvoja prva zvezdica
opoldne
opoldne
opoldne
opoldne
opoldne
Zopet vse kljukice?
= tvoja druga zvezdica
zvečer
zvečer
zvečer
zvečer
Zopet vse polno?
= tvoja tretja zvezdica

Kljukica

