
 

      
         

 

Siłownia                                

psychologiczna 
 

 

 
Temat treningu: MOTYWACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA 
 

 Pytaliśmy w ankietach Waszych Rodziców, czego potrzebujecie 
teraz i z czym jest Wam najtrudniej u progu czerwca. Rodzice,                           
są bardzo dobrymi obserwatorami swoich pociech i zgodnie 
dostrzegli, że spory problem sprawia Wam motywacja do nauki.  

 
A co to jest MOTYWACJA? - zapytacie. 

Mówiąc prosto - CHĘĆ DO PRACY. 
 

 

 
Nawet,  
               jeśli  
                          jesteś                                                                                                      
                                       bardzo 
                                                      zmęczonym  
                                                                               dzieckiem… 

 

  

…NIE PODDAWAJ SIĘ, WAKACJE NADCHODZĄ!!!       
  
TECHNIKA POMODORO1 
 Zaraz w kilku słowach napiszę Wam, jak należy sobie poradzić                  
z tym, że nam się czasem nie chce. Nawet, jeśli staramy się być bardzo 
odpowiedzialni, to i tak czasem dopada nas lenistwo. Dorosłych też. 
Tylko perfekcjonistom się upiecze, ale oni często nie są zbyt 
szczęśliwymi ludźmi. 
 Technikę Pomodoro wymyślił w latach 80. Francesco Cirillo. 
Pomysłowego Włocha zainspirował minutnik kuchenny w kształcie 
pomidora (pomodoro oznacza po włosku pomidor). Możecie go 
zobaczyć na zdjęciu na następnej stronie. 
 

 
1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Technika_Pomodoro 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Technika_Pomodoro
http://esheninger.blogspot.com/2016/10/stop-homework-insanity-and-let-kids-be.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

Czas na ćwiczenie.  
 
 

Technika składa się z sześciu kroków: 
 

1. Zdecyduj, jakie zadanie ma być wykonane     
      Zapisz zadania jedno pod drugim, np.: 
    - ćwiczenie 6 ze strony 78 
    - czytanka ze strony 592 (czy macie takie grube   

                                              podręczniki?) 

2. Ustaw czasomierz na 25 minut. 
 

3. Pracuj nad zadaniem. 
25  minut koncentrujesz się jak najbardziej potrafisz,  

żadnych zerknięć w tablety i inne multimedia. Nie 

podjadasz, nie rozrabiasz i nie gadasz 😊 
 

4. Zakończ pracę, gdy zadzwoni zegar i zaznacz plusik przy 
wykonanym zadaniu na kartce. 
Głośny okrzyk Hurrra! i radosny taniec dozwolony.  
 

5. Jeśli zostało Ci jeszcze coś do zrobienia, zrób krótką 
przerwę (3 – 5 minut), a następnie przejdź do kroku 2. 
 

6. Po czterech pomodoros, zrób dłuższą przerwę (15 – 30 
minut), wyzeruj liczbę plusów, a następnie przejdź do 
kroku 1. 

Myślę, że lada dzień nie będzie tak dużo nauki, żebyście   
 musieli siedzieć dłużej niż jedno czy dwa pomodoros. 
ODWAGI! 

 
Dajcie znać, jak sobie radzicie. Piszcie: agata.popielarska@spstrzalkowo.pl 

albo kontaktujcie się na numer telefonu 734154787.  

         
Uściski. Do następnego ćwiczenia na psychologicznej siłowni.   

                                                                                                      

                                                                                          
Wasza pani psycholożka 
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