
Porady i wskazówki dla rodziców i uczniów 

- zdalne nauczanie 

Warunki pracy 

 

Dziecko powinno mieć stworzone odpowiednie warunki do pracy. Miejsce pracy ma 

szczególne znaczenie. Jest istotnym warunkiem efektywnej nauki. Powinno być tak 

dostosowane do potrzeb dziecka, żeby dobrze się w nim czuło. 

Reguły ułatwiające uczniowi naukę i pracę:  

 Dziecko powinno odrabiać lekcje i uczyć się we własnym pokoju, albo w takim 

pomieszczeniu, gdzie może być samo.  

 Powinno się przede wszystkim nauczyć wytrwałości i przyzwyczaić się, że nie 

wszystko od razu się udaje. Musi nauczyć się dokładania wysiłku, żeby dotrzeć 

do celu. Nie chodzi tutaj o odmawianie pomocy, tylko o pomaganie mu w taki 

sposób, żeby wzrastało jego poczucie odpowiedzialności i samodzielności. 

 Ustal z dzieckiem określony porządek materiałów do nauki z poszczególnych 

przedmiotów.   

 Miejsce pracy powinno być uporządkowane. Jeśli przed rozpoczęciem pracy 

trzeba długo szukać zeszytów, powstaje u dziecka stres, jeszcze zanim wzięło 

się do lekcji. 

 Zabawki i inne niepotrzebne przedmioty powinny być sprzątnięte z biurka. 

 Niezbędne przybory szkolne (ołówki, słowniki, kalkulator) powinny zawsze 

być pod ręką.  Wskazane jest prowadzenie terminarza, w którym dziecko może 

zapisać ważne daty.  

  Na zakończenie: konsekwentnie przestrzegaj tego, żeby dziecko zaczynało 

zabawę dopiero po nauczeniu się, czy po odrobieniu lekcji.  

 

Zadbaj, by Twoje dziecko uczyło się systematycznie. Gdy uczy się czegoś 

mechanicznie (np. tekstu na pamięć, ortografii), niech powtarza materiał krócej, ale 

za to regularnie, np. przez pięć dni po 15 minut.  



Pierwsze pół godziny to najefektywniejszy czas nauki Twojego dziecka 

(oczywiście od momentu, kiedy rzeczywiście skupi się ono na zadaniu). Zadbaj, by 

ten czas nauczyło się przeznaczać na najważniejsze, najtrudniejsze zadania. 

Warto również, by dziecko wykorzystywało początek nauki na uczenie się 

nowych zagadnień, następnie wykonywało zadania łatwiejsze, utrwalające 

wcześniej zdobyte informacje, na końcu zaś - choć na chwilę - powracało do 

nowych wiadomości.  

Zachęcaj dziecko, by ucząc się nowego materiału, starało się znaleźć w nim coś 

ciekawego dla siebie. Niech odnosi nowe informacje do wcześniej zdobytej 

wiedzy, robi własne notatki, podkreśla najważniejsze informacje na kolorowo, 

szuka śmiesznych skojarzeń - wszystkie te działania ułatwią mu szybsze i trwalsze 

zapamiętanie nowych wiadomości. 

Zadbaj o to, by dziecko pamiętało o przerwach w nauce, oraz by w miarę 

możliwości przerabiało kolejno po sobie przedmioty jak najmniej podobne do 

siebie. 

 

Rodzicu! Czy wiesz jak motywować dziecko do nauki? 

 

 podkreślaj znaczenie nauki jako celu  

 podkreślaj, że nauka jest ważniejsza niż oceny 

 wytłumacz dziecku, że błędy są naturalną częścią procesu nauki 

 zapewnij mu pozytywne informacje zwrotne – czyli pochwal je za osiągnięcia 

 wyraźnie komunikuj dziecku, że w nie wierzysz (“wiem, że to potrafisz”) 

 przyznaj, że praca jest trudna (unikaj stwierdzeń typu: “nie umiesz tego 

zrobić? Przecież to takie proste!”) 

 pokazuj pozytywne przykłady (“ja też miałam trudności z matematyki, ale 

moja wytrwałość i upór w nauce się opłacił – zrozumiałam działania na 

ułamkach)   

 łącz krytykę z pochwałami (“nie masz problemów z ortografią, ale czasem źle 

stawiasz przecinki”)   

 wystrzegaj się podawania za przykład rodzeństwa lub kolegów – dopasowuj 

swoje oczekiwania do każdego dziecka z osobna 



 

 Jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci? 

 

 Przede wszystkim należy kontrolować czas spędzania dziecka przed 

komputerem i konsekwentnie go przestrzegać. Nie można dopuścić, aby 

dziecko większą część dnia spędzało przed komputerem. 

 Uczulić dzieci, aby nie otwierały podejrzanych załączników lub linków.  

 Korzystać ze sprawdzonych linków, źródeł.  

 Nie podawać innym użytkownikom swoich danych, haseł czy kodów.  

 Należy blokować treści, materiały, witryny niepożądane, nieakceptowane.  

 Należy rozmawiać z dziećmi na tematy dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. 

 

 

 
 

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI 

SZKOŁY WSKUTEK COVID-19 

 PEDAGOG SZKOLNY: BARBARA WOJCIECHOWSKA  

PROWADZI KONSULTACJE TELEFONICZNE 084 68 78 079 

W GODZINACH 14:00 – 15:00 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK  

 LUB MAILOWO:bwojciechowska@spjozefow.onmicrosoft.com 

 

 


