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SCENARIUSZ WARSZTATÓW DOTYCZĄCYCH MOTYWACJI 

Temat: Jak motywować uczniów do nauki? Sposoby motywacji. 

1. Wyjaśnienie, czym jest motywacja, po co nam ona. – Prelekcja filmu na YouTube 

„Motywacja - co to jest i po co?” (https://www.youtube.com/watch?v=iwvWiCpDNks). 

2. Tworzenie mapy myśli dotyczącej hasła „MOTYWACJA”. – Praca ze słownikiem 

j. polskiego, słownikiem synonimów oraz aplikacją/programem 

https://www.mentimeter.com/ 

Widok stworzonej przez nas podczas lekcji mapy myśli odnośnie MOTYWACJI. 

 

3. Co Was motywuje do pracy/nauki? – wirujące plakaty. 

Uczniowie podzieleni na 4 grupy na kartkach pisali, co ich motywuje do pracy, po czym po 2 

minutach podawali swój plakat kolejnej grupie. Po kilu rundach ich plakat wrócił do nich. 

Wszystkie treści, które znalazły się na tych plakatach zostały zaprezentowane i omówione. 

4. Ankieta GOOGLE pod hasłem „MOTYWACJA”– Uczniowie indywidualnie wzięli 

udział w ankiecie online, której wyniki przedstawiamy poniżej: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iwvWiCpDNks
https://www.mentimeter.com/
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Ile czasu (średnio) poświęcasz na przygotowanie do sprawdzianu?15 odpowiedzi 

0 

Godzinę 

20 min. 

Aż się nauczę 

Ok. 2 godziny 

1 godzina 

1 godziny 

1 - 2 godziny 

2 godziny 

1-2 h 

Godzinę 

2 godziny 

Godzine/dwie 

30 minut 

50/51 minut 

 

Czy nauczyciel ma wpływ na Twoje przygotowanie do zajęć (jeśli tak, to napisz 

jaki)?15 odpowiedzi 

Nie 

Nie ma 

Tak,ponieważ prowadzi ciekawe i interesujące zajęcia 

Czasami tak 

Zależy jak prowadzi zajęcia lekcyjne 

Tak 

1-2 godziny  

Dzięki ocenie 

Mam własną wole i nauczyciel nie ma na to wpływu. 

Ma wpływ, ponieważ jeśli dobrze tłumaczy temat to łatwiej go zrozumieć 

Tak, zachęca poprzez ciekawe prowadzenie zajęć 

Nie ma wpływu 

Motywuje mnie 

 

5. Praca w grupach z cytatami dotyczącymi motywacji. – Uczniowie pracowali w grupach. 

Ich zadaniem było dopasowanie do siebie pasków z porozcinanymi zdaniami 

dotyczącymi motywacji, których autorami byli różni mądrzy ludzie, autorytety z 

różnych dziedzin, np. Steve Jobs. Oto kilka z tych cytatów: "Najlepszą zemstą jest 

ogromny sukces." – Frank Sinatra; "Pudłujesz 100% strzałów, jeśli w ogóle ich nie 

wykonujesz." – Wayne Gretzky; "Dwa najważniejsze dni Twojego życia to ten, w 

którym się urodziłeś oraz ten, w którym dowiedziałeś się, po co."– Mark Twain 

6. 14 skutecznych sposobów motywacji – zapoznanie ze sposobami skutecznej motywacji. 

– Scharakteryzowaliśmy w skrócie sposoby na motywacje, które znaleźliśmy w 
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Internecie, a które wydały się nam skuteczne (zaczerpnęliśmy je ze strony: 

http://nonstopdoprzodu.pl/motywacja-do-nauki/). 

 

 

 

 

 

http://nonstopdoprzodu.pl/motywacja-do-nauki/

