
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI,

DOTYCZĄCE WARUNKÓW I

ORGANIZACJI NAUKI W TRAKCIE

NAUCZANIA ZDALNEGO



Dopilnujcie by dziecko wstawało  o stałej porze;

Zaplanujcie z dziećmi ich dzień. Pamiętaj o właściwych

Ustalcie z dzieckiem godziny, w których będzie uczyło się i odrabiało

lekcje. Najlepiej zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

Sporządźcie wspólnie rozkład zajęć uwzględniający czas na naukę,

rozrywkę i porcje ruchu.

       proporcjach czasu nauki i odpoczynku;

PLAN DZIAŁANIA:



Podzielcie wspólnie materiał do nauki na partie: zróbcie grafik -

zapisujcie bieżące zadania do wykonania, zlecane przez nauczycieli

danych przedmiotów i terminy ich realizacji. Grafik umieśćcie w 

 widocznym miejscu. Odznaczajcie zrealizowane zadania – to

bardzo motywuje, bo jest wizualnym odzwierciedleniem 

Nie zapominajcie o aktywności ruchowej, która jest niezbędna do

prawidłowego funkcjonowania mózgu.

      wykonanej pracy!



KOMFORT PRACY:
Przygotujcie stałe miejsce do pracy z

odpowiednim oświetleniem i

usytuowaniem zależnym od tego, którą

ręką posługują się dzieci. 

Dbajcie o to, by w miejscu nauki nie
było zbyt wielu rzeczy, które mogą

dzieci rozpraszać.

Przed rozpoczęciem zdalnej nauki
wywietrzcie pokój.

Zadbajcie o miłą atmosferę,
pozbawioną pośpiechu, nerwowości.

Pokój powinien być wyposażony w
biurko/stolik i krzesło przystosowane

do wzrostu dzieci.



W jaki sposób motywować dziecko do
systematycznej nauki w warunkach domowych?

Przede wszystkim porozmawiaj z dzieckiem, 

dlaczego i po co musi codziennie się uczyć. 

Uświadom, że jego systematyczna praca 

będzie zweryfikowana przez nauczycieli.



Kilka dodatkowych wskazówek, które pomogą
motywować dziecko do pracy:

Traktuj naukę dziecka, 
jako rzecz świętą.

 Nie przerywaj mu, 
nie wołaj do telefonu,

 wyłącz wszelkie
 źródła dźwięku.

Zarządź, że wszystkie 
dzieci uczą się w tym 

samym czasie. 
Niech żadne wtedy

 nie ogląda telewizji 
i nie gra na komputerze.

Naucz dziecko 
traktować naukę jak

wyzwanie. Pokazuj mu, 
jak wartościowe 

jest robienie czegoś, 
czego jeszcze nigdy
 się nie robiło, a co 
wydaje się trudne.



Kilka dodatkowych wskazówek, które pomogą
motywować dziecko do pracy:

Chwal dziecko po każdej
przerobionej partii

 materiału, ale pamiętaj, 
by  nie szafować

 pochwałami. Doceniaj
prawdziwy wysiłek

 i trud oraz konsekwencję
dziecka.

Wpajaj mu pogląd, 
że mądrość to coś, 

nad czym trzeba
 pracować.

Nie wyręczaj dziecka w
odrabianiu lekcji. 

Kiedy prosi o  pomoc, 
nie podawaj mu gotowych

rozwiązań, ale jedynie
 na nie naprowadź,
 udziel wskazówek,

 wyjaśnij wątpliwości.



Wspierająca postawa rodzica, konsekwentne
przestrzeganie stałych pór w 

planie dnia dziecka, jasno sprecyzowane
oczekiwania wobec niego w 

sytuacji nauki poza szkołą mogą ułatwić
dziecku przystosowanie się do 

tej nowej sytuacji.


