
Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu. 

 

 

Szanowni Rodzice! 

 

Od 12 do 25 marca 2020 r. zajęcia w szkołach i na uczelniach zostały zawieszone. Należy pamiętać, 

że odwołanie lekcji nie oznacza przerwy w nauce. Uczniowie pozostają w domu,  

a nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby udostępniać dzieciom odpowiednie materiały, 

udzielają rad i wskazówek. Dobrze jest nauczyć dziecko pracy w odpowiednim rytmie. Zanim 

zasiądzie do nauki, warto zadbać, by nic go nie rozpraszało: wyłączyć telewizor, radio, zamknąć 

drzwi do pokoju, sprawdzić, czy nie dochodzą z innych pomieszczeń, np. odgłosy świetnie 

bawiącego się rodzeństwa. W pobliżu nie powinno być np.: komputera czy ulubionej zabawki.              

Im mniej będzie dookoła rozpraszających bodźców, tym lepiej. 

1. DOBRY PLAN 

Przed rozpoczęciem nauki należy przejrzeć materiał, który tego dnia powinien być opanowany. 

Dobrze jest podzielić go na partie i wypisać w punktach zagadnienia. Uczeń powinien mieć 

konkretny plan do zrealizowania. Dokładnie określone oczekiwania sprzyjają motywacji. 

2. CZAS 

Ważnym elementem pracy w szkole jest systematyczność i rytmiczność zajęć. Aby zapewnić 

dziecku warunki do pracy w domu, należy wyznaczyć czas nauki i czas przerwy, tak by dziecko 

miało świadomość, ile czasu poświęci na naukę. Do wyznaczenia czasu nauki można wykorzystać 

wcześniej przygotowany plan, a także plan lekcji ze szkoły. Nie można się spodziewać, że dziecko 

będzie uczyć się dwie godziny bez przerwy. Gdy się zmęczy nauką, jego koncentracja osłabnie. 

Dlatego najlepiej jest, by robiło w czasie uczenia krótkie 10-15-minutowe przerwy, np.: na 

zrobienie herbaty czy inną mało absorbującą aktywność – pamiętajcie, nie może to być nic, od 

czego będzie je trudno oderwać.   

3. OTOCZENIE 

Dziecko powinno mieć własne miejsce do nauki, najlepiej biurko, które od tej pory będzie szkolną 

ławką. Na biurku powinny znajdować się tylko rzeczy potrzebne do nauki. 

 

4. OBECNOŚĆ RODZICA 

Młodsze dzieci potrzebują osoby, która będzie nadzorowała ich pracę. W takiej sytuacji rodzic 

może sam: 

 wyszukać informacji na stronie internetowej szkoły, w programie Microsoft Teams, jakie 

zagadnienia mają być zrealizowane w danym dniu z danego przedmiotu, 



 w  razie potrzeby skontaktować się z nauczycielem danego przedmiotu, 

  wyznaczyć dziecku zadania na podstawie otrzymanych informacji, 

 nadzorować i być gotowym do pomocy dziecku, jeśli potrzebuje rodzica; nie należy naci-

skać jednak, jeśli o to nie prosi. Czasem lepiej je zostawić, by rozwiązało problem samo. 

Nie jest jednak dobrze, jak dziecko ma poczucie, że jest ze swoimi szkolnymi problemami 

pozostawione bez pomocy. 

 starsi uczniowie często sami organizują sobie pracę. Konieczne jest jednak, by rodzic 

dyskretnie sprawdzał postępy starszego dziecka. 

5. MOTYWACJA 

Dobrze jest zachęcić dziecko do codziennej, systematycznej nauki w domu. Im lepsze nastawienie 

rodzica do proponowanej formy zajęć, tym łatwiejsze przystosowanie się dziecka i zaakceptowanie 

takiego systemu. Należy chwalić i doceniać pracę dziecka oraz stwarzać przyjemną 

 atmosferę do uczenia się. Nigdy nie zapominajmy o tym potężnym narzędziu. Pochwała za 

 naukę, a szczególnie w innych warunkach, skutecznie dodaje dziecku skrzydeł. 

6. SYSTEMATYCZNOŚĆ 

Nie należy odkładać pracy na następny dzień, na weekend. Codzienna praca jest skuteczniejsza, 

 a także przychodzi z większą łatwością. Narastający, niezrealizowany materiał może na koniec 

tygodnia okazać się niemożliwy do opanowania. 

7. EFEKTY PRACY 

W zależności od oczekiwań nauczycieli, należy dzielić się efektami pracy dziecka. Jeśli nie ma 

 w tej sprawie wytycznych, wykonane zadania należy gromadzić w teczce. 

8. KONTAKT ZE SZKOŁĄ 

Kontakt z nauczycielami powinien stać się teraz codziennością. Wszelkie wątpliwości, pytania, 

a także efekty pracy można zgłaszać nauczycielowi. Dobrze jest zorientować się jakim systemem 

komunikacji posługuje się nauczyciel (czy jest to komunikator, grupa w mediach 

społecznościowych, poczta elektroniczna, platforma edukacyjna, strona internetowa, telefon). 

 

Ważne, by dziecko miało poczucie, że jest przy nim wspierający je dorosły                                  

i w razie potrzeby poświęci mu 100 % swojej uwagi. 

 


