
DRODZY RODZICE 

Zapewne zastanawiacie się, w jaki sposób zorganizować dzieciom warunki do nauki 

w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza 

szkołą w formie zdalnego nauczania.  
 

Oto 12 rad, z których mogą Państwo skorzystać organizując dziecku naukę 

w domu. 
1. Zadbaj o to, by dziecko uczyło się systematycznie. Warto ustalić stabilny                     

harmonogram dnia, w którym nauka jest stałym elementem, najlepiej takim jakim 

była do tej pory. 

2.Traktuj naukę dziecka jako rzecz świętą. Nie przerywaj mu, nie wołaj do                           

telefonu, wyłącz wszelkie źródła dźwięku. Niech dziecko widzi, że traktujesz jego 

naukę bardzo poważnie. 

3.Zarządź, żeby wszystkie dzieci, o ile to możliwe uczyły się w tym samym       

czasie. Niech żadne wtedy nie ogląda telewizji i nie gra na komputerze, a telefony 

będą wyciszone.  

4.To, co pomaga dziecku w pracy, to dobra organizacja miejsca nauki. Najlepiej, 

aby dziecko pracowało w miejscu, gdzie jest cicho i spokojnie, gdzie może się                           

skoncentrować. Przed przystąpieniem do nauki dobrze jest przygotować sobie 

wszystkie materiały i pomoce, tak aby później nie przerywać pracy. Odrabianie zadań 

warto rozpocząć od najtrudniejszego, kiedy dziecko jest wypoczęte. Wskazane jest 

również rozdzielanie zadań na etapy, włączanie przerw.  

5.Naucz dziecko traktować naukę jak wyzwanie. Pokazuj mu, jak wartościowe jest 

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

6.Wpajaj mu pogląd, że mądrość to coś, nad czym trzeba pracować, zatem pokazuj 

na każdym kroku, że cenisz ludzi wykształconych. Podkreślaj, że wiedza jest czymś 

czym można zaimponować. Zwracaj uwagę na to, że ludzie, którzy czegoś dokonali, 

nie zrobili kariery przypadkiem, tylko dzięki ciężkiej pracy i determinacji. 

7. Ważna jest systematyczność. Bądź dla dziecka przykładem i wsparciem, ale                        

również kontroluj stopień wykonania przez niego ćwiczeń i zadań. 

8. Zamiast stosowania presji, by dziecko wzięło się do nauki, stosuj pytania: „Kiedy 

chcesz zacząć?”, „Ile czasu potrzebujesz, żeby to zrobić?”, „Co ci będzie 

potrzebne?”, „Czy mogę ci jakoś pomóc?”. 

9. Nie wyręczaj dziecka w odrabianiu lekcji. To bardzo ważne. Kiedy prosi o pomoc, 

nie podawaj mu gotowych rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadź, udzielaj                   

wskazówek, wyjaśnij wątpliwości. Zachęć dziecko do samodzielności. Wyręczanie 

dziecka w nauce nie przynosi żadnego skutku edukacyjnego, a wręcz przeciwnie – 

hamuje jego rozwój umysłowy. 

10. Chwal i nagradzaj. 

11. Podkreślaj sukcesy, zamiast braków. 

12. Kochaj i akceptuj. Dziecko wyrastające w miłości i akceptacji jest silniejsze 

i łatwiej radzi sobie w życiu.  

 

https://zwierciadlo.pl/bez-kategorii/w-poszukiwaniu-samoswiadomosci

