
Sva djeca vole pohvale. One su osobito vaţne djeci 

koju je teško motivirati. Imajte na umu da vaše po-

hvale mogu silno utjecati na djetetovo samopošto-

vanje i da mogu pomoći razviti odgovarajući od-

nos prema domaćoj zadaci. Nekim svojim postup-

cima moţete nehotice oslabiti 

samopouzdanje svoga djeteta. Kada dijete ne posti-

ţe uspjeh koji se od njega očekuje, roditelji se vrlo 

lako mogu osjećati frustrirani i reagirati na djeteto-

vu nemotiviranost ovakvim primjedbama: 

 «Ne moţeš napisati domaću zadaću a da nešto ne 

zabrljaš, zar ne?»  «Je li to tvoja domaća zadaća? 

Lijepo si to nadrljao!» I naravno, ona općepoznata 

primjedba zbog koje se dijete uvijek jako rasrdi:  

«Pogledaj kako to izvrsno radi tvoja sestra!» 

Dosljedno pohvaljujte djetetov trud  «Zaista si se 

potrudio oko ove zadaće! Jako dobro!» 

 «Oduševljen sam što svakog dana počinješ pisati 

domaću zadaću na vrijeme!»  «Od deset rijeci 

osam je točno napisano! Puno bolje nego prošli 

put. Vidi se da se jako trudiš!» 

Izaberite poticaj koji ce vaše dijete smatrati vrijed-

nim  «Tako si lijepo bez prigovora počeo pisati 

domaću zadaću. Večeras moţeš na spavanje 15 

minuta kasnije nego inače.»  Ovog si tjedna napi-

sao sve domaće zadaće. U subotu moţeš ići na za-

bavu.» 

Budite dosljedni.Jedan ili dva poticaja neće dati 

dobre rezultate. Budite pripravni dosljedno nagra-

đivati dijete nekoliko dana, tjedan ili dva, a moţda 

i duţe, ovisno o njegovim reakcijama i ponašanju. 

Postupno ukidajte poticaje čim dijete pokaţe da 

moţe pisati domaću zadaću kako treba, moţete 

početi ukidati poticaje. 

Događa li se neka od ovih stvari u 

vašem domu? 
 

 

 

DOMAĆA ZADAĆA 

_ Svake se večeri prepirete s djetetom o tome 

kada ce pisati domaću zadaću. 

_ Dijete rješava zadaću na brzinu, pa je ona 

cesto neuredna i nepotpuna. 

_ Dijete «zaboravlja» donijeti kuci domaću 

zadaću. 

_ Vi pišete domaću zadaću više nego vaše 

dijete. 

_ Djetetu je potrebna cijela vječnost da dovrši 

domaću zadaću. 

_ Dijete uporno tvrdi da moţe pisati zadaću i 

istovremeno gledati televiziju, razgovarati 

telefonom i slušati glazbu. 

MOTIVIRAJTE SVOJE DIJETE DA  

RADI NAJBOLJE ŠTO MOŢE 



 

 

 

 

Tako ćete spriječiti da dijete neprestano prekida 

rad u potrazi za priborom. 

Ako izaberete odgovarajuće mjesto i uporno zahti-

jevate da sav nuţni pribor bude uredan i spreman 

za uporabu, vašem ce djetetu doista biti puno lakše 

postići uspjeh u pisanju domaće zadaće. Drţite na 

Recite svom djetetu da mora imati posebno 

mjesto gdje ce pisati domaću zadaću. 

« Ţelimo da pišeš domaću zadaću na mirnom 

mjestu gdje ćeš se moći koncentrirati. Kako bis-

mo ti pomogli osigurati potreban mir,  

surađivat ćemo s tobom i izabrati dobro mjesto 

za pisanje domaće zadaće. To moţe biti tvoja 

soba ili moţda kuhinjski stol. Ali što god izabe-

remo, to ce biti tvoj prostor za pisanje domaće 

zadaće. Nitko te neće smjeti  uznemirivati ni 

ometati. Televizija i radio bit ce ugašeni u pros-

toru za pisanje zadaće, jer te i oni ometaju u ra-

du.» 

PRIPAZITE NA TO DA TAJ PROSTOR BUDE 

DOBRO OSVIJETLJEN 

Istraţivanja pokazuju da slaba rasvjeta povećava 

zamor očiju za pedeset posto. 

POSTAVITE NATPIS «NE SMETAJ!» ZA VRI-

JEME PISANJA DOMAĆE ZADAĆE 

Iskustvo nas uči da je djetetu, svaki put kad ga 

nešto prekine, potrebno dvije do tri minute da se 

ponovno koncentrira na rad. 

OPREMITE DJETETOV RADNI PROSTOR 

NAJNUŽNIJIM PRIBOROM ZA DOMAĆU ZA-

DAĆU 

 

DOMAĆA ZADAĆA MORA SE PISATI  

NA VRIJEME  

DOMAĆA ZADAĆA MORA SE 

PISATI NA PRIKLADNOM MJESTU 

 DJECA MORAJU SAMOSTALNO PISATI 

DOMAĆU ZADAĆU 

Domaća zadaća uči djecu odgovornosti. Istraţi-

vanja pokazuju da pišući domaću zadaću djeca 

uče vještine koje moraju razviti da bi postali  

samostalni, motivirani i uspješni odrasli ljudi. 

Uče se slijediti upute, započeti i dovršiti zadatak 

i  rasporediti vrijeme. Radeći zadaću umjesto 

njega učvršćujete ga u uvjerenju da nije sposob-

no samostalno obaviti taj posao. Šaljete mu  

poruku koja ce dovesti do toga da ce se osjećati 

još jadnijim drugi put kad bude trebao napisati 

domaću zadaću. Najbolja pomoć koju moţete 

pruţiti svome djetetu je potaknutu ga da samos-

talno piše domaću zadaću. 

 Naglasite da ste sigurni da je dijete sposobno 

obaviti zadatak uz vaš mali poticaj. 

 Podijelite pretešku zadaću na nekoliko jednos-

tavnijih etapa za koje znate da ce ih vaše 

dijete uspješno riješiti. 

Ohrabrite dijete nakon svake uspješne etape i 

neka nakon toga krene dalje i dovrši zadaću. 

Budite realni, jednostavno je nemoguće pisati 

domaću zadaću umjesto djeteta do u beskraj. To 

ce na kraju i vama biti preteško. Koliko dobro 

znate algebru, španjolski ili kemiju? 

 Točno kaţite svom djetetu kako mislite da treba 

planirati vrijeme za domaću zadaću 

 Odredite koliko ce vremena svakog dana djetetu 

biti potrebno da napiše domaću zadaću 

Cilj obveznog vremena za domaću zadaću je naučiti 

dijete da od jurnjave i zaboravljanja neće izvuci  

nikakvu korist. Time neće dobiti više slobodnog 

vremena. Kad dijete uvidi da njegov neodgovoran 

pristup domaćoj zadaći neće biti nagrađen viškom 

slobodnog vremena, brzo ce naučiti raditi sporije i 

temeljitije. Iznenada ce se «sjetiti» da ipak ima do-

maću zadaću. 

Primjer: «Svake večeri imaš jedan sat za pisanje  

domaće zadaće. Ne koristiš se tim vremenom kako 

treba. Ako budeš pisao domaću zadaću na brzinu  

(ili ako budeš zaboravljao domaću zadaću), ipak ćeš 

morati raditi nešto za školu tijekom preostalog  

vremena.» 

 


