Як зацікавити дитину вчитися і розвиватися?

Все що не робить ваша дитина прищеплює їй певні навички.
Ти зробив уроки? Знову двійка! Хочеш грати на планшеті? Нудно? Не знаєш? Не хочеш? І чому вас
тільки в школі вчать ...
А ви знали, що у кожної дитини в природі закладено вчитися ?!
Мріяти, вирішувати, рухати, змінювати, цікавитися, домагатися, шукати ... Дай їм тільки волю - вони
відразу знайдуть як їм розвиватися! Коли гуляють на вулиці - прагнуть до фізичної активності,
проводять час з друзями-зацікавлені в розвитку відносин або обміні досвіду, дивляться блогерівцікаво побачити щось нове.
А ви помічали, які підбадьорені діти, коли їм щось виходить? Скільки енергії приходить до них,
скільки радості і бажання рости далі. Це стає таке бажане для них, надихає, піднімає настрій, дає
енергію.
Розвиток - один з головних сенсів життя.
Все що не робить ваша дитина прищеплює йому певні навички.
Навіть, коли дитина грає в комп'ютерні ігри, здавалося б, яке розвиток в них, просто вбивці часу і
життя. Проте найбільш, що захоплює, «затягує дитину» - це сам процес розвитоку в досягненні нових і
нових цілей, вершин. Таким чином - це практика досягнення мети, завзятість, тренування +
можливість перемоги над іншими.
Все що так любить і хоче ваша дитина можна обіграти іншим способом.
Дайте дитині те чого вона хоче, тільки своїми методами. Направте її бажання в правильне корисне
русло.
Почніть з дуже легкого завдання, яке подужає ваша дитина. І вона побачить, що у неї виходить, а не
все так складно і незрозуміло!
Позмагайтеся з нею і дайте можливість виграти. І вона відчує перемогу! Допоможіть їй відчути,
пережити позитивний досвід.
Поставте перед дитиною завдання і кінцеву нагороду при їх досягненні. І вона навчиться поступово
досягати мети!
Обіграйте і переведіть в гру те, що дитині не цікаво і нудно. Отже, корисне - робіть цікавим.
Спостерігайте за тим, що любить ваша дитина і до чого вона прагне і допомагайте їй цього досягати в
навчанні.
І пам'ятайте, що ви поставлені над дитиною не для того, щоб панувати, принижувати і не рахуватися з
нею, а для того, щоб її направляти, стимулювати, ділитися досвідом і вчити любити те, що вона
робить.

І нехай найкращим учителем для вашої дитини стануть її батьки !!!

