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Temat lekcji: Motywowanie się do lekcji. 

Część metodologiczna 

1. Zakres treści: 

1.1. Teorie psychologiczne dotyczące motywacji 

1.2. Teorie umysłu i uczenia się 

2. Cele nauczania: 

2.1. Cel główny: doskonalenie umiejętności automotywacji do nauki 

2.2. Cele szczegółowe: 

2.3. Wiadomości: uczeń zna: 

2.3.1. praktyczne sposoby na zmotywowanie się do nauki 

2.3.2. bariery utrudniające osiąganie założonych celów 

2.3.3. mechanizmy myślenia zniechęcające do podjęcia nauki 

2.3.4. model motywacyjny ABC 

2.4. Umiejętności: uczeń potrafi: 

2.4.1. Określić swoje potrzeby w zakresie automotywacji 

2.4.2. Zaplanować samodzielną naukę w atrakcyjny dla niego 

sposób 

2.4.3. Tworzyć strategie radzenia sobie z demotywacją  

2.4.4. Dostrzegać błędy w swoim myśleniu i odpowiednio  

je korygować 

2.4.5. Skutecznie przeciwdziałać zniechęceniu do nauki 

2.4.6. Wykorzystać model ABC do określenia swoich „pułapek 

myślenia” 

2.4.7. Odpowiednio docenić się za wykonaną pracę- wyciągać 

wnioski 
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2.5.Postawy: uczeń: 

2.5.1. rozumie wkład pracy własnej w procesie uczenia się 

2.5.2. rozumie czym jest motywacja 

2.5.3. rozumie wpływ myślenia na emocje i działanie 

2.5.4. rozumie popełniane prze siebie błędy skutkujące 

demotywacją do nauki 

3. Formy pracy: 

zbiorowa, indywidualna 

4. Strategia prowadzenia lekcji: 

Diagram przyczynowo –skutkowy, pytania otwarte, bazowanie na doświadczeniu własnym, 

bazowanie na skuteczności.  

5. Metody: 

5.1. Mini wykład edukacyjny 

5.2. burza mózgów   

5.3.Karta pracy (model ABC) 

5.4.Prezentacja multimedialna 

6. Środki dydaktyczne 

6.1. Tablica interaktywna 

6.2. Karty pracy  

7. Materiały 

7.1. Wydrukowane karty modelu ABC – po jednej dla każdego ucznia 

7.2. Prezentacja multimedialna 

7.3. Tablica/ flipchart 

7.4. Mazaki/ kreda 
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Opis przebiegu lekcji z określeniem czasu trwania poszczególnych 

etapów: 

1. Wstęp (2 minuty): 

1.1.Nauczyciel wprowadza klasę w tematykę zajęć.  

Dziś zajmiemy się tematem motywacji do nauki. Każdy z Was będzie miał szansę 

poznać nieco teorii na ten temat jak i zweryfikować stosowane przez siebie strategie. 

Przyjrzymy się elementom składowym tego procesu oraz otrzymacie gotowe narzędzia 

do pracy nad automotywacją. Na początek jednak przyjrzyjmy się co kryje się pod 

pojęciem motywacji. 

1.2.Przedstawienie definicji motywacji według słownik języka polskiego 

Motywacja, to: 

• zbiór czynników skłaniających do działania 

• uzasadnienie poprzez ukazanie zbioru motywów, zwłaszcza postępowania 

bohaterów literackich i określonego rozwoju akcji 

Źródło: sjp.pl/motywacja  

W naszym zainteresowaniu będzie dziś ta pierwsza część definicji, czyli motywacja 

jako zbiór czynników słaniających do działania.  

2. Ćwiczenie 1 (16 minut): 

Nauczyciel rozdaje uczniom kartę do modelu ABC (Załącznik 1).  

Przy prowadzeniu lekcji zdalnej, prosimy uczniów o narysowaniu na kartce tabeli złożonej  

z trzech kolumn. Pierwszą tytułujemy dużą literą A, drugą dużą literą B i trzecią analogicznie 
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dużą literą C. W drugim wierszu piszemy, w pierwszej kolumnie „myśli”, w drugiej 

„emocje”, a w trzeciej „działanie”. Można również wyświetlić kartę do przerysowania. 

Zachęca się do własnoręcznego wykonania pracy aby miała ona charakter bardziej osobisty. 

Dalszy przebieg zajęć zdalnych jak i stacjonarnych podany poniżej. 

Przed sobą macie karty przedstawiające model ABC, który pomoże Wam zobaczyć związek 

tym co myślimy, a tym jak to wpływa na nas i nasze działania.  

2.1 Na początek pomyśl sobie odpowiedz na pytanie co sobie myślisz gdy siadasz  

do lekcji bądź nauki? Następnie zapisz odpowiedzi w pierwszej rubryce. Jeśli jest 

takich myśli kilka, zapisz je pod spodem, zostawiając jedną wolną linię. (dajemy 

uczniom ok. 3-4 minuty na wpisanie treści. Można powtórzyć polecenie w celu 

klaryfikacji. UWAGA! Niektórzy uczniowie mogą mieć trudności  

ze skonkretyzowaniem własnych myśli. Nauczyciel w takiej sytuacji może odegrać 

krótką scenkę np. gdy sam zabiera się do sprawdzania kartkówek, wypowiadając na 

głos swoje myśli, tak, aby pokazać w jakim kierunku uczniowie mają szukać 

odpowiedzi). 

2.2 W drugiej kolumnie umieść emocje jakie Ci towarzyszą gdy mówisz do siebie myśli  

z kolumny pierwszej. (dajemy uczniom ok. 2 minuty na wpisanie treści) 

2.3 W ostatniej kolumnie  wpisujemy efekt tych myśli, np. czy siadacie do nauki czy sobie 

odpuszczacie itd. (dajemy uczniom ok. 2 minuty na pisanie treści) 

2.4 Czy ktoś chce przedstawić swoje przykłady? 

2.5 Przedstawienie teorii modelu ABC 

Model ABC ma za zadanie pokazać nam wpływ naszych myśli na emocje i działania. 

Jak widzicie komunikaty w postaci „nie chce mi się”, „to głupie” nie motywują nas 

do nauki ale skutecznie nas zniechęcają. Zastanówmy się zatem jak możemy zmienić 
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komunikat „nie chce mi się uczyć”, na taki, który pomoże nam jednak wziąć się  

do pracy. 

3. Ćwiczenie 2. (15 minut) 

3.1 Pytanie otwarte do grupy: co najbardziej utrudnia mi zabranie się za lekcje?  

odpowiedź proszę zapisz na kartce. Możesz użyć kartki z modelem przed sobą i zapisać 

odpowiedź na odwrocie. 

3.2 Za chwilę przyjrzymy się różnym sposobom motywacji do nauki. Twoim zadaniem jest 

odpowiedź na 3 pytania: 

3.2.1. Jakie są plusy tej metody  

3.2.2. Jakie są minusy tej metody  

3.2.3. Czy ta metoda pomoże mi w przezwyciężaniu trudności, które 

zapisał*ś na kartce. 

 

3.3. Przedstawienie wybranych sposobów samo motywowania się z wykorzystaniem 

prezentacji multimedialnej.   

 PYTANIE O SENS  

Zanim zaczniemy coś robić, warto odpowiedzieć sobie na pytanie „dlaczego chcę/mam  

to zrobić”. Im bardziej osobista będzie odpowiedź, tym wyższa będzie motywacja.  

 SĄD OSTATECZNY  CZYLI DEADLINE  

Dla wielu osób główną motywacją jest ostateczny termin załatwienia sprawy, oddania 

pracy czy egzamin.  

Przypominam o weryfikowaniu czy dana metoda Wam odpowiada i może pomóc  

w zwalczaniu Waszych trudności w automotywacji. 
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 BAW SIĘ  

Przed nauką, można tak rozplanować zadania, aby sprawiały wrażenie kolejnych leveli  

w grze. Np. za każdy ukończony etap (ogarnięcie strony podręcznika lub tematu), przyznajesz 

sobie punkty.  

Świetną pomocą są również kolorowe notatki, znaczniki, gadżety z którymi lubisz spędzać 

czas i będą wprawiały Cię w pozytywny nastrój w trakcie nauki.  

 ROZPLANUJ PRACĘ  

Tworzenie mapy myśli, kolorowe notatki, rozłożenie materiału na mniejsze elementy, 

mnemotechniki (metody wykorzystujące symbole w zapamiętywaniu) – pomoże Ci mieć 

poczucie sprawczości i kontroli nad nawałem pracy.  

 „CO JA Z TEGO BĘDĘ MIEĆ –CZYLI  NAGRODA  

Zatroszcz się, aby po wykonanej pracy odpowiednio się nagrodzić. Może być to kąpiel, 

odcinek serialu czy chociażby powiedzenie do siebie – „jestem z siebie dumn*”, „jestem 

super – dał*m radę”.  

 ZASADA „5 MINUT”  

Jeśli nie możesz się za coś zabrać, powiedz do siebie, że dajesz sobie 5 minut pracy nad 

tym zagadnieniem, a po tym czasie postanowisz co dalej.  Jest to metoda dla osób, które mają 

trudności z tym żeby zacząć. 

• 5-4-3-2-1 –GO!  

Metoda dla tych, którym 5 minut nie wystarczy, żeby się wciągnąć. Jeśli ciągle mierzysz 

się ze zniechęceniem, prokrastynacją i demotywującymi emocjami – jest to metoda dla 
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Ciebie. Przed zadaniem, które i tak musisz wykonać, jedynie jest ono kwestią czasu – 

odliczasz w myślach od pięciu i po prostu zaczynasz to robić – bez względu na to jak się pryz 

tym czujesz.  

 RUSZAJ SIĘ  

Badania pokazują, że ruch mobilizuje nie tylko nasz ciało ale także i umysł. Dodatkowo 

wpływają na poprawę nastroju – radosnemu łatwiej podjąć działanie ;  

 „JESTEM OBSERWOWAN*”  

Wyobraź sobie że  komuś zależy Obserwuje Cię ktoś ważny. Łatwiej jest się zmotywować 

do działania gdy wiemy, że to co robimy jest dla kogoś istotne. Poniekąd możemy się trochę 

przed kimś popisać.  

 „MOJE LABORATORIUM”  

Zadbaj o miejsce do nauki, aby -  gdy już tylko się tam znajdziesz - Twój mózg wiedział, 

że teraz czeka go nauka.  

 100%  

Podziel sobie materiał na mniejsze partie przypisując im procenty. Nie zostaje nic innego 

jak wziąć się za pracę, aby na końcu móc powiedzieć „mission complited”.  

 A NIECH WSZYSCY WIEDZĄ  

Powiedz innym o swoich planach, niech wiedzą, że zaplanował*ś sobie pewne zajęcie  

i nie powinieneś być nigdzie indziej jak nad książkami.  Zmotywować Cię tu może 

zawstydzenie przed innymi, że nie wywiązujesz się z obowiązków.  
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 W GRUPIE RAŹNIEJ  

Warto też otoczyć się ludźmi, którzy dążą do podobnych celów. Trudniej się wycofać,  

a jednocześnie można otrzymać i dawać wsparcie jak i wzajemne zrozumienie.  

 „JUŻ DAWAŁ*M RADĘ”  

Przypomnij sobie sytuacje z przeszłości, kiedy miałe*ś przed sobą takie lub podobne 

wyzwanie, z którym sobie poradziłeś. Co wtedy Ci pomogło?  

 KOSZMARNE ZAKOŃCZENIE  

Spróbuj wyobrazić sobie najgorszy z możliwych scenariuszy jeśli nie zrobisz tego co 

masz do zrobienia. Jednocześnie postaraj się nie zbywać go obojętnością, a przeżyć trudne 

emocje mu towarzyszące. Chęć uniknięcia przykrych konsekwencji może skutecznie zachęcić 

do działania.  

 NEGATYWNE KONSEKWENCJE  

W momencie gdy nie uda Ci się zmotywować do działania, warto przyjrzeć się szeroko, 

jakie negatywne konsekwencje to przyniosło. Pomoże to w wyciągnięciu wniosków i ich 

uniknięcia w przyszłości.  

 DOTRZYMANIE SOBIE DANEGO SŁOWA  

Podczas „walki wewnętrznej” z lenistwem warto pamiętać o danym sobie słowie, że coś 

miał*m zrobić. Czy lubisz gdy ktoś Ci coś obiecuje, a potem nie dotrzymuje słowa? 

Zastanówmy się dlaczego sami sobie to robimy i skazujemy się na przykre konsekwencje.  
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PODSUMOWANIE I EWALUACJA 

1. Pytanie do klasy (5 min) : Czy udało Wam się odpowiedzieć na pytanie „co utrudnia 

Wam pobudzenie automotywacji”? Czy ktoś z Was chciałby podzielić się swoją 

odpowiedzią? 

(Jeśli pojawiła się osoba, której się to nie udało można zachęcić ją do przeczytania swoich 

trudności i zastanowić się wraz z klasą, którą z metod można zastosować.) 

2. Podsumowanie i informacja zwrotna do klasy (2 min).  

Przykład: 

Wykonał*ś dziś kawał świetnej roboty. Dzisiejsza lekcja wymagała od Ciebie sporego 

skupienia i odwagi szczerego spojrzenia na to jakie błędy w swoim myśleniu czy 

postępowaniu popełniał*ś.  Dodatkowo zmuszon* został*ś do skorzystania z umiejętności 

usłyszenia i napisania swoich myśli, co dziś było jednym z najtrudniejszych elementów zajęć. 

Jednak podołał*ś temu. Dziś przejrzeliśmy niektóre metody motywacji, zobaczyliśmy co na 

nią wpływa i co najważniejsze, że możesz nad nią zapanować. Być może od dziś będziesz 

wiedzieć jak to zrobić. Mam nadzieję, że od dziś będziesz bardziej świadomie planować  

i panować nad swoją motywacją.  

2.1. Ćwiczenie na koniec (5 min): Na zakończenie chciał*bym aby każde z Was powiedziało 

do siebie o sobie coś dobrego, jako nagrodę za pracę na naszej lekcji.  

 



  
 

11 
 

Załącznik 1 

 

A B C 

Myśli Emocje Działania 
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