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MOTYWACJA

1. zbiór czynników skłaniających do 
działania

2. uzasadnienie poprzez ukazanie zbioru 
motywów, zwłaszcza postępowania 
bohaterów literackich i określonego 
rozwoju akcji

Źródło: sjp.pl/motywacja



Co sobie myślisz 
w momencie 

„zabierania się” 
za naukę?



A – Myśli B- Emocje C - Działanie



MYŚL EMOCJA

DZIAŁANIE

MODEL   ABC



Co jest dla Ciebie 

najtrudniejsze 

w przezwyciężeniu 

”niechcemisiów”?



METODY 

MOTYWOWANIA SIĘ



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. 



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 

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 

przy 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 

działnie ;



„JESTEM OBSERWOWAN*”

Wyobraź sobie, że obserwuje Cię 
ktoś dla Ciebie 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”.



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. 



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.



Czy znalazł*ś rozwiązanie 

na swoją demotywację?
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