
1100  ккррееааттииввннии  ннааччииннаа  ддаа  ммооттииввииррааммее  ддееттееттоо  ддаа  ууччии

 
   
ККаакк  ддаа  ммооттииввииррааммее  ддееттееттоо  ддаа  ууччии??  ЛЛююббооппииттссттввооттоо  ии  жжееллааннииееттоо  ззаа  ззннааннииее  

ии  ооппооззннааввааннее  ннаа  ссввееттаа  ссаа  ннееииззммееннннаа  ччаасстт  оотт  ддееттссттввооттоо..  ННааууччааввааннееттоо  ннаа  ннооввии  

ннеещщаа  ии  ууссввоояяввааннееттоо  ннаа  ннооввии  ууммеенниияя  ее  ччаасстт  оотт  ппъъллннооццееннннооттоо  ррааззввииттииее  ии  ззддррааввее  

ннаа  ддееттееттоо..  ВВ  ррааннннаа  ддееттссккаа  ввъъззрраасстт  ууччееннееттоо  ссее  ссъъссттооии  вв  ррааззввииввааннееттоо  ннаа  ттааллааннттииттее  

ннаа  ммааллччууггааннииттее,,  ннаассъъррччаавваанноо  оотт  ррооддииттееллииттее..  ККооггааттоо  ззааппооччннее  ууччииллиищщее,,  

ммааллччууггааннъътт  ппооссттееппеенннноо  ппррииввиикквваа  ккъъмм  ннааччииннаа,,  ппоо  ккооййттоо  ссее  ууччии  вв  ккллаассннааттаа  ссттааяя  ии  

ссее  ппооддггооттввяятт  ддооммаашшннииттее  ввккъъщщии.. 

 Понякога децата не са мотивирани да учат по всички предмети, които се 

изискват в училище. Какво могат да направят родителите, за да мотивират 

рожбата си да учи? 

 1. Запълнете света на детето с четене – например, четете приказки заедно 

с кака и батко, на по-малкото братче или сестриче, установете си семейно време 

за четене, или за обща книга за детето, или просто тих момент от деня, в който 

всеки чете книга, която му е интересна. Направете книгите част от вашия дом, 

дори от декора. Създайте усещането, че книгата е нещо ценно, интересно и 

забавно. 



 2. Окуражавайте детето да споделя своите интереси за занимания извън 

училище. Обсъждайте често какво му харесва, как се чувства, когато рисува, пее, 

спортува или танцува. Вземете заедно решение за допълнителните извънкласни 

занимания. Детето трябва да се чувства като важен член на семейството и да 

знае, че неговото мнение също влияе при вземането на решения. 

 3. Покажете интерес и ентусиазъм към интересите на детето и го 

окуражете да се занимава по-усърдно с това, което харесва. Включете се, като 

намерите подходящи материали, книги, кръжоци и групи, които биха се 

харесали на детето. 

 4. Включете детето в занимателни игри за учене. Съществуват много 

игри, с които то учи по различен начин и в най-удобния за него стил. Много от 

игрите за учене включват визуални техники, упражнения за слушане, креативни 

подходи и други. Когато ученето е под формата на игра, то стимулира 

любопитството и ентусиазма на малчуганите. 

 5. Покажете му какво вие учите с ентусиазъм или споделете какви са 

били интересите ви, когато сте били на неговата възраст. Разкажете на детето за 

вашия начин на учене, от писане на домашни до работа в градината, до учене в 

интернет. 

6. Не поставяйте най-голям фокус върху оценките. Говорете си често с 

детето за това, което учи в училище. Обсъждайте заедно, без да създавате 

усещането за разпит или изпитване. Разговаряйте с учителите за съвети как 

може да помогнете на малчугана да учи по-добре. 

7. Помагайте на детето да се справя с крайните срокове в училище 

навреме, без напрежение и припряност. Колкото по-добре се научи да бъде 

организирано, толкова по-уверено ще се чувства, че контролира учебния процес 

и ще бъде мотивирано да учи. Важно е децата да не се чувстват притеснени и 

стресирани от крайните срокове, а да се научат да се справят навреме с 

поставените задачи. 

8. Въведете окуражаващи награди за постигнатите резултати и 

празнувайте всеки успех. 



9. Избягвайте наказанията, когато детето не е било достатъчно усърдно в 

ученето. Използвайте окуражаващи техники, за да го мотивирате да учи и да 

създадете положителна нагласа и асоциация към четенето и заниманията в клас. 

10. Бъдете креативни, като включвате ученето в ежедневни дейности, като 

гледане на интересни образователни филми, включване на детето в готвене, 

градинарство, помагане вкъщи, разходки и т.н. за да го стимулирате да задава 

въпроси и да опознава света. 

      

  
ИИззттооччнниикк::    http://www.highviewart.com/cvetno/10-kreativni-nachina-da-

motivirame-deteto-da-uchi-2042.html 
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