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Twoje dziecko nie chce się uczyć, sprzątać lub odrabiać lekcji? Pragniesz się dowiedzieć, w jaki sposób 

motywować je do pracy? Koniecznie przeczytaj ten poradnik! “Dodaj mi skrzydeł”  to książka, która 

odrzuca nagrody i kary, a w zamian proponuje rozwijanie u dzieci motywacji wewnętrznej, czyli chęci 

podejmowania czynności z własnej, nieprzymuszonej woli. 

Dzięki motywacji wewnętrznej dziecko zyskuje: 

 elastyczność myślenia 

 kreatywność i otwartość 

 większe zaangażowanie i zainteresowanie pracą 

 satysfakcję 

 poczucie szczęścia 

 

Książka zawiera wiele wskazówek i ćwiczeń przydatnych nie tylko dla najmłodszych. Jej autorka 

wychodzi bowiem z założenia, że dzieci najlepiej uczą się poprzez obserwację, dlatego jeśli chcemy 

zachęcić je do podejmowania wyzwań, sami powinniśmy zapoczątkować zmianę. 

Dodaj mi skrzydeł podpowiada: 

 czym się różni motywacja zewnętrzna od wewnętrznej i dlaczego ta druga przynosi lepsze 

rezultaty 



 dlaczego nie powinniśmy stosować kar i nagród 

 jak konstruktywnie chwalić dziecko 

 jak budować bezpieczną relację 

 w jaki sposób wyznaczać sobie cele 

 które emocje sprzyjają motywacji 

Joanna Steinke-Kalembka jest psychologiem i psychoterapeutką. Pomaga dzieciom, młodzieży i 

rodzicom w ich trudnościach z emocjami, pokazuje, jak budować dobre relacje oraz zyskiwać 

pewność siebie.   
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