
 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

 

Drodzy Rodzice, znaleźliśmy się w rzeczywistości, która postawiła przed nami nowe 

zadania. Wy dopilnowujecie nauki w domu, a my nauczyciele musimy się postarać przygotować 

materiał w takiej formie, by nasi uczniowie mogli go przyswoić samodzielnie. Jak to robić, kiedy za 

oknem świeci słońce, a w domu jest wiele ciekawszych rzeczy niż nauka. Te czynności, które 

wcześniej uczniowie wykonywali w szkole, muszą teraz zrealizować w warunkach domowych. Tym 

samym sformułowanie „zadanie domowe” nabrało innego znaczenia. Teraz wszystkie czynności 

związane z nauką są zadaniami do zrobienia w domu. To trudne wyzwanie dla dziecka i dla rodzica. 

Każdego dnia trzeba wstać, a czasami się do tego zmusić, bo przecież nie ma planu lekcji, nie 

zadzwoni dzwonek, nie można się spóźnić na lekcje. Następnie należałoby sprawdzić, co wysłali 

nauczyciele w ramach tzw. „zdalnego nauczania”. I co potem? Siąść do biurka, od razu po 

zjedzeniu śniadania czy zrobić sobie chwilę przyjemności na oglądanie filmu lub grę? Nie ma 

przecież dzwonka na lekcję i na przerwę, który bezwzględnie wyznacza czas na pracę i odpoczynek. 

Obok w ławce nie siedzą koledzy, z którymi można porozmawiać, odwrócić się i zagadnąć tak, by 

się na chwilę oderwać. A przede wszystkim nie ma nauczyciela, który czuwa nad tym, by uważać w 

trakcie nauki, tzn. słuchać, przepisać, napisać, rozwiązać itd. Codzienne życie stało się nagle 

skomplikowane i dodatkowo pojawiły się uczucia dotąd nam nieznane jak poczucie braku 

bezpieczeństwa i narastający lęk w sytuacji pandemii...   

Zadajemy sobie pytanie, jak tę naukę w domu zorganizować, żeby nie zwariować?  

 

Co można zrobić, oto kilka porad :)  

 

Jak organizować naukę w domu 
 

1. Uczeń potrzebuje miejsca do nauki. Takiego, w którym nikt nie będzie mu przeszkadzał, 

ale też tak by dziecko nie przeszkadzało reszcie domowników. Postarajmy się, by nie 

rozpraszały go niepotrzebne rzeczy. Jeśli dziecko ma swoje biurko to łatwiej będzie 

zorganizować mu to miejsce – najlepiej gdyby blat był pusty, dobrze oświetlony, a krzesło 

było dostosowane do wzrostu dziecka. 

 

2. Warto wspólnie zaplanować kiedy dziecko zacznie pracować. Jeśli rodzic jest w domu 

może przypomnieć o zbliżających się „lekcjach” 15 minut wcześniej, jeśli nie ma takiej 

możliwości pomoże ustawienie timera czy budzika. Łatwiej naukę rozpocząć rano.  

 

3. Materiały przysłane przez nauczycieli można podzielić i korzystać z nich w dni, w które 

dana lekcja jest w planie. Czyli jeśli w piątek dziecko ma angielski to w tym dniu uczy się 

języka itd. 

 

4. Sposoby organizacji tej pracy mogą być różne:  

 TECHNIKI POMODORO. Ustawiamy czas na 25 minut- wtedy dziecko pracuje nad 

tym, co ma zadane. Potem 5 minut przerwy- na wodę, podskoki, piosenkę z 



 

 

pokazywaniem czy pójście do toalety. Po przerwie powrót do pracy na kolejne 25 

minut. Po 3 cyklach 25-minutowych przerwa 15-20 minut. 

 

 Można też realizować zadanie i po jego ukończeniu zrobić krótką przerwę.  

 

  Warto przygotować wspólnie z dzieckiem listę zadań do odhaczenia – będzie 

widziało, co już zrobione, a co go jeszcze czeka. 

 
 

5. Pomocnym będzie także stworzenie ramowego planu dnia, w którym możemy zawrzeć 

wszystkie ważne dla dziecka zadania- w tym zabawę, czytanie czy ćwiczenia i sen. 

 

6. Zadbajmy o to żeby dziecko było wyspane, zdrowo się odżywiało i miało tez czas  by się 

bawić czy zajmować swoimi zainteresowaniami. 

 

7. W sytuacji, gdy dziecko samo nie potrafi poradzić sobie z zadaniem może napisać do 

nauczyciela  (przez konto Librus). Gdy ma problem, chce porozmawiać o tym co go martwi 

może również skontaktować się z naszym szkolnym psychologiem lub paniami pedagog. 

 

8. Pamiętajmy też o tym, żeby z dzieckiem porozmawiać- nie tylko o tym co zrobiło, ale jak 

się czuje. Dzieci i młodzież też słyszą o tym, co się dzieje, wiedzą dlaczego nie chodzą do 

szkoły i potrzebują wsparcia z Państwa strony. Mogą też przeżywać duże niezadowolenie 

i nie zrozumieć, dlaczego mają się uczyć skoro nie chodzą do szkoły. Spróbujmy im wyjaśnić 

dlaczego tak jest i dać im poczuć odpowiedzialność za własną edukację. 

 

9. Jeśli czegoś nie da się zrobić z powodu braków sprzętowych, to także proszę o kontakt  

z nauczycielem- na pewno da się zadanie zrealizować inaczej. 

 

Opracowała Małgorzata Pająk 

 

 

 

7 przykazań – Jak motywować dzieci do nauki w domu  
 

1. Traktuj naukę dziecka jako rzecz świętą. 

Nie przerywaj mu, nie wołaj do telefonu, wyłącz wszelkie źródła dźwięku. Niech dziecko widzi, 
że traktujesz to bardzo poważnie. 

2. Zarządź, że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie. 

Niech żadne wtedy nie ogląda telewizji i nie gra na komputerze, a telefony będą wyciszone. To 
podstawowy błąd rodziców: pozwolić, by jedno z dzieci się bawiło, gdy drugie się uczy. 



 

 

Młodszym dzieciom pomóż w nauce, a starszym pokaż, że Ty też coś wtedy robisz (pracujesz, 
sprzątasz, gotujesz itp.) 

3. Pokaż, jak bardzo cenisz rozwijanie pasji. 

Samodzielnie napisany referat, wyszukanie informacji w książkach i Internecie, zrobienie makiety – 
takie działania mogą przynieść dziecku więcej korzyści i satysfakcji niż nauka tylko w szkole. 

4. Naucz dziecko traktować naukę jak wyzwanie. 

Pokazuj mu, jak wartościowe jest robienie czegoś, czego jeszcze nigdy się nie robiło, a co wydaje 
się trudne. Np. piecz ciasta, które wydają się skomplikowane do zrobienia, rozwiązuj trudne 
krzyżówki, nie rezygnuj z trudnych zadań. Nie poddawaj się. 

5. Wpajaj mu pogląd, że mądrość to coś, nad czym trzeba pracować. 

„Człowiek uczy się przez całe życie” – to nie tylko znane powiedzenie, ale fakt. Ucząc się nowych 
rzeczy stajemy się mądrzejsi. 

6. Oceniając ludzi zmień kryterium. Na kryterium mądrości. 

„Marek jest bardzo mądry, prawda? Dużo czyta”. Kładź nacisk na wytrwałość, a nie na efekty. 

7. Chwal dziecko za prawdziwy wysiłek i upór. 

Chwal dziecko za wkładany, codzienny wysiłek w naukę, lecz nigdy nie szafuj lekko rozdawanymi 
pochwałami. 

Opracował Łukasz Lepiarczyk 

Na podstawie:  

www.miastodzieci.pl 

www.akademia-umyslu.pl  

 

 Chwal nie tylko dziecko, ale również wszystkich domowników. 

Siebie też nagradzaj za to, że jesteś odpowiedzialnym rodzicem  
 

 W relacji rodzica i dziecka często jest brak równowagi pomiędzy pozytywnymi 

i negatywnymi doświadczeniami, co powoduje, że zarówno jedni jak i drudzy czują napięcie. 

Dlatego, że ludzki umysł jest bardziej nastawiony na wychwytywanie negatywów, powinniśmy 

świadomie kierować naszą uwagę oraz uwagę dziecka na pozytywne wydarzenia oraz podkreślać 

nawet najmniejsze pozytywne zachowania i o nich mówić. Jak to zrobić? 

 

 

http://www.miastodzieci.pl/
http://www.akademia-umyslu.pl/


 

 

Po pierwsze: DOSTRZEGAJ POZYTYWY. 

 

Obserwuj dziecko i jeśli możesz zapisuj wszystkie sytuacje, które są pozytywne, nawet jeśli wydaje 

Ci się, że jest to coś normalnego i dziecko powinno się tak zachowywać. Dostrzegaj tez drobiazgi 

i rzeczy, korę z pozoru wydają Ci się oczywiste. Pamiętaj, ze normalne też jest pozytywne! 

 

Przykładowe pozytywne zachowania 8 letniej córki: 

- przez cały dzień chodziła po mieszkaniu w papciach, 

- sama o ustalonej godzinie usiadła do robienia zadań, 

- umyła zęby, 

- zgodnie bawiła się z bratem, 

- zjadła cały obiad, 

- wytarła stół ściereczką, gdy rozlała wodę, 

- po skończonej nauce schowała przybory do piórnika, 

- przeczytała fragment lektury, 

- włożyła z niewielka pomocą wszystkie klocki do pudelka przed pójściem do kąpieli. 

 

Nie zapominajmy też o tym, że dorośli również robią w ciągu dnia wiele pozytywnych rzeczy, np.: 

- nie obudził mnie kiedy wstawał do pracy (cicho się zachowywał), 

- wracając do domu kupiła chleb, 

- zrobił mi kawę, 

- zgodziła się na oglądanie filmu, który wybrałem, 

- podzielił się swoimi przemyśleniami i zapytał się mnie o zdanie. 

 

 Na koniec wspólnej pracy czy dnia zrób pozytywne podsumowanie. Podziel się 

informacjami na temat zachowań, które Ci się podobały. Ważne jest, by opisać zachowania jak 

najbardziej konkretnie. Oto przykłady: 

„ Patryk, bardzo się cieszę, że usiadłeś do lekcji o umówionej godzinie i wykonałeś zaplanowane na 

dzisiaj zadania. Jesteś bardzo sumienny - jestem z ciebie dumny.” 

„ Aniu, podoba mi się, ze wykonałaś do końca zadanie i doczekałaś do ustalonej przerwy. Cieszę 

się, że pamiętasz o naszej umowie, jesteś bardzo, bardzo pracowita.” 

 

 

Po drugie: CHWAL. 

 

Pierwsze prawo chwalenia: Jeśli chcesz mieć dobre dziecko, to chwal je wiele razy w ciągu dnia. 

A jeśli myślisz, że nie masz za co, to wymyśl !!! Stosujmy tą zasadę również do osób dorosłych. 

Pochwal np. za podanie Ci pilota do telewizora ;) 

 

Jaka powinna być dobra pochwała? 



 

 

 

 Prawdziwa, czyli sama w nią wierzę. 

 Powtarzalna przez innych. 

 Pozytywna, czyli nie ma w niej negatywów.. 

 Przekonywalna, czyli chwalony w nią uwierzy   

 Pochwalna, czyli bez wychowywania. 

 Polukrowana, czyli bez krytykowania. 

 Poważna, czyli bez żartu i ironii.  

 Pokazująca co konkretnie się nam spodobało. 

 

Jest też prosty przepis na mówienie pochwały, choć w realizacji dość trudny, dlatego wymagający 

codziennych treningów: 

 

1. Opisz zachowanie —> 2. Nazwij cechę zachowania, którą chcesz wzmocnić —> 3. Nazwij 

pozytywną emocję, którą odczuwasz  

 

np. wyniosłeś brudne rzeczy do kosza w łazience- to się nazywa obowiązkowość-  jestem bardzo 

zadowolony. 

 

 W przypadku wielu dzieci możemy wzmocnić (nagrodzić) zachowanie, które nam się 

podobało poprzez uśmiech, przytulenie, pocałunki, kontakt wzrokowy. To są miłe pochwały i łatwe 

do dawania. 

 

Pamiętaj też o tym, by również dla siebie samego zrobić pozytywne podsumowanie dnia lub 

skończonej pracy. Każdego dnia dzieją się miłe rzeczy, tylko musimy nauczyć się je dostrzegać :) 

 

Opracowała Dominika Malik 

Literatura: A. Kołakowski, A. Pisula, „ Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna”, 

GWP, Sopot 2011. 

Materiały ze szkolenia MENSANA 

 

 


