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Uczenie się i emocje 

 

Nowy rok szkolny rozhulał się na całego. Dzieci albo wpadły w rytm szkolny i dobrze im idzie. 

Albo już straciły resztki energii i mają dosyć. Co możemy zrobić jako rodzice, żeby im pomóc? 

Możemy zadbać o to w jakich warunkach uczą się dzieci w domu. I nie chodzi tu o biurko, 

krzesło i światło. Chociaż to też ważne. Ale o klimat emocjonalny towarzyszący uczeniu się i 

odrabianiu prac domowych.  

 

Mózg chłonie wiedzę, gdy jest przyjemnie.  

Dwa elementy w mózgu w największym stopniu pomagają w skutecznym uczeniu się. Kora 

mózgowa – odpowiedzialna za logiczne myślenie, wnioskowanie, analizę, syntezę, oraz 

hipokamp – odpowiedzialny za zapamiętywanie i wydobywanie danych z pamięci. Oba te 

elementy odżywiają się serotoniną, czyli hormonem, który wydziela się w organizmie podczas 

poczucia szczęścia, zadowolenia, zabawy. Mózg dziecka,  które jest szczęśliwe, zrelaksowane, 

w pozytywnym nastroju, jest gotowy na uczenie się, przyswajanie nowej wiedzy i 

umiejętności, a także na zapamiętywanie.  

Mózg się blokuje, gdy jest zestresowany.  

Podczas stresu w organizmie wydziela się kortyzol. Hormon ten sprawia, że podnosi się 

ciśnienie krwi, a mięśnie szykują się do ataku, lub ucieczki. Znaczne ilości kortyzolu blokują 

także pracę kory mózgowej i hipokampa. Mózg dziecka, które przeżywa silny stres przełącza z 

trybu „rozwoju” na tryb „przetrwania”. Górne piętra mózgu, kluczowe w procesie uczenia się 

– wyłączają się wtedy na jakiś czas, a aktywne pozostają niższe piętra, które odpowiadają za 

silne reakcje emocjonalne. Złość, płacz, gniew, rzucanie podręcznikami, chowanie się do 

ubikacji-  dzieci, które biorą udział w warsztatach na temat uczenia się-  wymieniają mnóstwo 

rzeczy, które robią, kiedy rodzice przypominają im konieczności zrobienia pracy domowej.  

Mózg chętnie uczy się tego co jest przydatne. 

Dzieci z wielką chęcią uczą się tego, co im się przydaje, co pozwala osiągnąć wymierne i  ważne 

dla nich korzyści. Uczenie się dla ocen, czy dobrej pracy za 15-20 lat jest dla większości dzieci 

mało motywujące. Ważne jest, w takim razie, żeby pomagać dzieciom odnajdywać sens tego 

czego się uczą, dostrzegać korzyści  i możliwości wykorzystania tej wiedzy, czy umiejętności w 

życiu dziecka. Liczenie kieszonkowego, odległości pomiędzy blokami w których mieszkają 

koledzy i koleżanki, czasu potrzebnego na dojazd na ulubione zajęcia, odczytywanie legendy z 

map podczas prawdziwej wędrówki czy poszukiwania właściwej drogi, szukanie słów 



potrzebnych by dziecko dogadało się z koleżanką, czy kolegą z innego kraju jest o wiele bardziej 

wciągające niż uczenie się do kartkówki.  

Jeśli mimo poszukiwań, nic takiego się nie znajdzie- pozostaje jeden argument uniwersalny. 

Uczenie się i zapamiętywanie pozwala nam ćwiczyć mózg i z każdym dniem nauki będzie on 

działał coraz sprawniej. Nawet jeśli  dziecko, czuje, że uczy się czegoś, co wydaje mu się 

abstrakcyjne i niepotrzebne, to dzięki temu jego mózg staje się coraz sprawniejszy, co może 

się dziecku przydać do bardziej lubianych działań- przejścia na trudniejszy poziom gry, lepszej 

koncentracji na treningach, lepszego zapamiętywania tekstów z ulubionego filmu… 

 

Jak możemy pomóc mózgowi zwiększyć obroty ?  

Półkule mózgowe specjalizują się w różnych umiejętnościach. W wielkim skrócie- prawa jest 

bardziej emocjonalna, spontaniczna, artystyczna, a lewa uporządkowana, logiczna, 

systematyczna. U dzieci do lat 6 dominuje prawa półkula, a lewa dochodzi do głosu później i 

dominuje przez resztę życia. Uczniowie i uczennice pierwszych klas szkoły podstawowej 

dopiero od niedawna uczą się w pełni korzystać z zasobów lewej półkuli, ale nadal bardzo 

chętnie korzystają z prawej. I bardzo dobrze, bo to za co odpowiada prawa półkula jest 

niezwykle pomoce w uczeniu się: zabawa, ruch, kreatywność- pomagają  dzieciom uczyć się i 

zapamiętywać. Żeby mózg działał sprawniej i żeby łatwiej było się uczyć, można ćwiczyć 

połączenia i współpracę między półkulami. Na warsztatach, ćwiczymy z dziećmi tak zwane 

leżące ósemki, oraz ćwiczenia i taniec naprzemienny.  Można tego typu ćwiczenia robić 

codziennie, przez parę minut, przed rozpoczęciem uczenia się w szkole i w domu, a także 

wtedy, kiedy poziom koncentracji zaczyna dzieciom spadać.  

Wiercenie się na krześle, czy nawet rzucie gumy sprawia, że mózg jest bardziej aktywny i 

wiedza lepiej wchodzi do głowy.  

A więc- dopóki prace domowe są koniecznością i rzeczywistością uczniów i uczennic, zadbajmy 

o to, by tworzyć młodym mózgom warunki sprzyjające uczeniu się.  

 


