
PORADNIK DLA RODZICÓW

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu? 

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza 

szkołą?

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci? 

Niniejszy poradnik powstał w odpowiedzi na prośbę ministra edukacji dot. przygotowania szkół do

zdalnego nauczania. Kierowany jest do wszystkich dzieci i ich rodziców, którzy znaleźli się 

w nowej dla nas wszystkich sytuacji. 
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Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu? 

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne jest stworzenie dziecku dobrych warunków do nauki 

w domu. Niezwykle istotne jest w tym celu aby zadbać o odpowiedni rytm pracy dziecka. Dziecko 

musi nauczyć się systematyczności, dlatego przyzwyczajaj je, że lekcje należy odrabiać regularnie, 

codziennie. Wybierz wspólnie z dzieckiem porę na naukę w domu. Pora ta powinna być codziennie

ta sama. Wprowadź z dzieckiem zasadę, że po każdej przerobionej partii materiału będzie miało 

krótką 10 – 15 min. przerwę na odpoczynek (nie jest to jednak przerwa na korzystanie z mediów). 

Przerwa ta nie powinna być też przeznaczona na aktywność od której będzie je trudno oderwać. 

Dobrym pomysłem jest zostawienie wszelkich aktywności zabawowych na czas ‘po lekcjach’. 

Poniżej ogólne wskazówki do pracy w domu: 

Zadbaj o odpowiednie miejsce do nauki. Biurko na którym panuje porządek i znajdują się 

tylko te rzeczy, które są aktualnie potrzebne do nauki oraz odpowiednie krzesełko. 

Oświetlenie – dobrze, by światło padało z lewej strony, gdy dziecko jest praworęczne, 

a z prawej, gdy dziecko jest leworęczne.

Nim dziecko usiądzie do nauki zadbaj, by nic go nie rozpraszało – wyłącz telewizor, radio, 

itp. W pobliżu nie powinno być komputera, telefonu czy ulubionej zabawki. Im mniej 

rozpraszaczy dookoła, tym lepiej. Zadbaj więc o CISZĘ. 

W pokoju nie może być za duszno – pamiętaj o częstym wietrzeniu pomieszczeń. 

Bądź gotowy do pomocy dziecku, jeśli będzie cię potrzebowało. Nie naciskaj jednak, gdy 

o tą pomoc nie prosi. Pamiętaj, że powinieneś wspierać samodzielność swojego dziecka, 

a nie wyręczać go w jego obowiązkach. 

Dobrym pomysłem jest rozpoczynanie nauki od przedmiotów, które sprawiają dziecku 

najwięcej trudności, których dziecko nie lubi. Po ich wykonaniu będzie już „z górki” :).

Gdy dziecko się uczy dyskretnie sprawdzaj, czy rzeczywiście to robi. 

W młodszych klasach sprawdzaj czy dziecko odrobiło wszystko co było zadane, sprawdź 

też czy zadania zostały wykonane prawidłowo. 

Pamiętaj, by chwalić swoje dziecko za wykonaną pracę. Komentarz w stylu „jestem 

z ciebie dumna, że poradziłaś sobie z wszystkimi zadaniami” jest jak najbardziej na 

miejscu. 

UWAGA! Jeśli dziecko ma młodsze rodzeństwo – dobrze, aby i ono w ‘czasie nauki’ zajęło się 

czynnościami edukacyjnymi (szlaczki, kolorowanki itp.). 
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Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

Nie każde dziecko jest jednakowe i nie każde dziecko chętnie usiądzie do nauki. Nie ma 

uniwersalnego sposobu do zmotywowania każdego dziecka, stąd często trzeba przetestować ich 

wiele nim znajdzie się ten ‘uszyty na miarę’. Co zatem robić, by zachęcić dzieci do nauki? 

Przede wszystkim zadbaj o: 

Dobra organizacja czasu nauki – czyli stabilny harmonogram. Wybierz wraz z dzieckiem 

stałą porę i miejsce na naukę. Ogranicz ilość dystraktorów w pobliżu. 

Systematyczność – opracuj wspólnie z dzieckiem ‘plan działania’, czyli spiszcie na kartce 

zadania do wykonania i zaplanujcie czas na ich wykonanie. O wiele łatwiej będzie 

przeczytać lekturę szkolną, jeśli czytanie rozłożymy na mniejsze partie materiału ale będą 

ona czytane codziennie. 

Pamiętaj o pozytywnej ocenie rezultatów. Zauważaj nawet najmniejsze postępy. Nie stawiaj

dziecku zbyt wygórowanych wymagań, swoje oczekiwania dostosuj do jego możliwości. 

Jeśli będziesz skupiać się na samych niepowodzeniach twoje dziecko szybko się zniechęci. 

Zamiast „wreszcie usiadłeś do nauki” doceń ten wysiłek i powiedz „ciesze się, że jesteś 

obowiązkowy”. 

Pobudź ogólną motywację do nauki. Porozmawiaj z dzieckiem szczerze o obecnej sytuacji. 

Wyjaśnij mu dlaczego tak ważne jest, by aktualny czas przeznaczył na naukę. Przytocz, 

jakie konsekwencje po powrocie do szkoły może mieć niewypełnianie obowiązków ucznia 

(zaległości, trudności z opanowaniem materiału, itp.). 

Mądrze motywuj – wszelkie miłe i atrakcyjne aktywności zostaw na czas po nauce. 

Zmotywuje to dziecko do szybszego siadania do lekcji oraz będzie nagrodą za jego pracę. 

Nie wyręczaj dziecka w odrabianiu lekcji. Kiedy prosi o pomoc nie podawaj mu gotowych 

rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadzaj, udzielaj wskazówek, wyjaśniaj. Zachęcaj 

dziecko do samodzielności. 

Buduj w dziecku poczucie własnej wartości – zamiast krytykować i oceniać dodawaj mu 

otuchy. Słuchaj uważnie i wykaż zrozumienie dla jego uczuć i wątpliwości. 

Pamiętaj, że nawet najlepsze metody i najbardziej usilne prośby mogą zawieść, jeśli sam nie 

będziesz dawał dziecku przykładu własnym postępowaniem. Uważaj zatem na własne komentarze 

dotyczące nauki, czy szkoły. Staraj się, by mimo wszystko były one pozytywne. 
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Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

PROBLEM: 

59% dzieci narażonych jest na cyberprzemoc;

60% dzieci korzysta z nieodpowiednich aplikacji mobilnych;

61% dzieci spędza zbyt dużo czasu przed ekranem urządzeń mobilnych;

80% dzieci odwiedza nieodpowiednie strony www1. 

Szkodliwe treści to materiały, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój i psychikę dzieci 

i młodzieży. Twoje dziecko może na nie trafić celowo lub przypadkiem. Kontakt z takimi 

materiałami często powoduje wystąpienie wysokiego poziomu negatywnych emocji oraz zaburza 

prawidłowy rozwój i obniża poczucie bezpieczeństwa. Pornografia oglądana przez dzieci i 

młodzież może kształtować w nich fałszywe poglądy na sferę seksualności. Wyniki wielu badań 

potwierdzają również także, że kontakt z przekazami pełnymi przemocy, np. poprzez gry 

komputerowe, może mieć negatywny wpływ na psychikę dzieci i prowadzić do większej tolerancji 

na przemoc lub bezpośrednio do agresji. 

Młodym ludziom trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez internetu. Ok. 30% nastolatków 

pozostaje online cały czas niezależnie od miejsca pobytu2. 

Jak wynika ze statystyk internetowych, ok. 1/3 polskich dzieci w wieku 7-18 lat miała kontakt 

z pornografią i erotyką w Internecie. 

Jednocześnie niepokojący jest fakt, że aż 23% rodziców w ogóle nie rozmawiało z dziećmi 

o bezpieczeństwie w sieci, a tylko połowa z tych, którzy rozmawiali poruszała temat 

niebezpiecznych treści. 

Rodzicu! Rozmawiaj z dzieckiem na trudne tematy. Bądź odpowiedzialny i chroń swoje dziecko. 

Ustal z dzieckiem zasady korzystania z internetu. 

Udostępniaj dziecku jedynie pozytywne i bezpieczne treści. 

Rozmawiaj z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci. 

Skonfiguruj ustawienia bezpieczeństwa w urządzeniu. 

Zainstaluj program do kontroli rodzicielskiej. 

Polecane strony www:
https://chrondzieciwsieci.pl/ 
http://www.dzieckowsieci.pl/ 
https://twojedzieckowsieci.pl/ 

1 badania za: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
2 badania Nastolatki 3.0 – NASK 2016
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Życzymy dużo spokoju i cierpliwości. 

       Opracowały: 

  mgr Natalia Kozik – psycholog 

         mgr Anna Wróblewska – pedagog
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