
 

APEL DO RODZICÓW 
W związku z tym, że psycholodzy i pedagodzy szkolni otrzymali ostatnio od nauczycieli sygnały, że 

maleje ilość odrabianych i odsyłanych do nauczycieli zadań i prac domowych, postanowiliśmy opracować 
krótki poradnik, który pomoże Wam w organizowaniu edukacjii domowej Waszych dzieci i podniesie ich 

motywację do nauki. 
 

Zachęcamy do obejrzenia filmów: 
 

 "Jak zmotywować dziecko do nauki?" - czas 8 min. 24 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=1C9pBQCR2RE 

 
 "Dlaczego czasem trudno nam się skoncentrować?" 

https://www.youtube.com/watch?v=JI6EMsBT0as - czas 2:56 
 

Polecamy krótki poradnik załączony do wiadomości. 

 Drodzy Rodzice 

 Aktualny czas przyniósł nam nieoczekiwane wyzwania. Ze względu na wstrzymanie zajęć 
dydaktycznych zarówno nauczyciele jak i uczniowie są zobligowani do organizacji swojej pracy w zupełnie 
inny sposób. Zdajemy sobie sprawę z wielu trudności na jakie napotykacie towarzysząc swoim dzieciom 
w nauce zdalnej. Wiemy, że dzieci dostają do „przerobienia” materiał, do zrobienia zadania, do wykonania 
prace 
 i  mają to zrobić samodzielnie lub z Waszą pomocą, a ich kontakt  
z nauczycielem  został ograniczony w wielu przypadkach do wyznaczenia zadań i rozliczenia z nich. 
„Pracujz podręcznikiem, wypełnij karty pracy, odeślij do sprawdzenia”. Naukaw domu staje się często 
maratonem prac domowych,z których dzieci zostaną potem rozliczone.  Wiemy, że rola domowego  
nauczyciela jest niewdzięczna, a czytane w kółko te same polecenia: „Proszę przerobić z dzieckiem 
rozdział 3 z podręcznika”. „Proszę wydrukować karty pracy, wypełnić i przesłać mailem do środy”. „Proszę 
wykonać pracę z plastyki ”itp. wzbudzają coraz większą niechęć i bunt. Dzienniki elektroniczne pękają w 
szwach od kolejnych zadańi wymagań. Uczniowie w domach przerabiają podstawę programową, a Rodzice 
mają pilnować i pomagać. Niestety w obecnej sytuacji innego wyjścia nie ma,  
a Państwa udział w edukacji Waszych pociech jest nie do przecenienia i stał się niezbędny. W tej 
kryzysowej sytuacji, która dla wszystkich – nauczycieli, uczniów i rodziców stanowi poważne wyzwanie, 
ważne jest zachowanie pewnego rytmu, planu dnia, odniesienia do znanej rzeczywistości. To daje poczucie 
bezpieczeństwa. Ważne jest też, żeby dzieci miały swoje zajęcia  
w czasie, kiedy rodzice pracują, nawet jeśli pracują w drugim pokoju, to jednak muszą się na tej pracy 
skoncentrować. 

 Oto kilka praktycznych wskazówek, dotyczących warunków i organizacji nauki dziecka w domu 

Plan działania: 
1. Dopilnujcie, by dziecko wstawało o stałej porze (rannej). Pomóżcie dziecku zorganizować plan 
działania. Ustalcie harmonogram dnia, w którym będzie czas na naukę, odpoczynek i hobby. Zaburzony 
rytm dnia (późne chodzenie spać i późne wstawanie) może rozregulować funkcjonowanie dziecka, przez 
co obniży się poziom motywacji. 
 
2. Ustalcie z dzieckiem godziny, w których będzie uczyło się i odrabiało lekcje. Najlepiej zgodnie z 
dotychczasowym planem lekcji. Określcie: czego dzieci mają się nauczyć (przedmiot, zakres materiału), 
ile czasu im to zajmie, jakie materiały powinno zgromadzić, by zacząć naukę 
(np. zeszyt, książkę, wydrukować zadanie, otworzyć stronę w e-podręczniku). 
 
3. Wyznaczajcie przedział czasowy (od - do), w którym dzieci będą się uczyły. Starajcie się trzymać 
określonych terminów. 

https://www.youtube.com/watch?v=1C9pBQCR2RE
https://www.youtube.com/watch?v=JI6EMsBT0as


 
4. Sporządźcie rozkład zajęć uwzględniający czas na naukę, rozrywkę 
 i porcje ruchu. 
 
5. Pamiętajcie o przerwach relaksacyjnych (ale nie dłuższych niż 15 minut). 
 
6. Razem z dzieckiem sprawdzajcie  zadany materiał. Pomóżcie mu podzielić go na mniejsze partie. (nie 
wszystko musi zostać zrobione od razu. Ważne by praca była systematyczna) i zapisujcie bieżące zadania 
do wykonania, zlecane przez nauczycieli danych przedmiotów i terminy ich realizacji. Grafik umieśćcie w 
widocznym miejscu. Niech dziecko zaznacza sobie zrealizowane zadania – to bardzo motywuje, bo uczeń 
widzi, ile pracy już wykonał. 
 
7. Nie zapominajcie o aktywności ruchowej, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mózgu. 
 
8. Zachęcajcie dziecko do kontaktu z nauczycielem przez dziennik elektroniczny – szczególnie 
 w sytuacji, gdy coś nie jest dla dziecka jasne. Dla wielu uczniów może być to ważna lekcja umiejętności 
zadawania pytań. 

9. Starajcie się ze spokojem i zrozumieniem reagować na narzekania dziecka. To sytuacja nowa dla nas 
wszystkich. Nazywajcie emocje dziecka, ale informujcie go także o tym, co Wy czujecie w danej chwili. 
Macie szansę zachować równowagę emocjonalną, a jednocześnie dajecie niezwykle cenną informację 
dziecku, że ta sytuacja jest trudna również dla Was. Poproś go 
 o pomoc i ułatwienie Wam obojgu pracy. 

10. Pamiętajcie o tym, iż Wasze dziecko może odczuwać niepokój i lęk związany z nową sytuacją. 
Rozmawiajcie z dzieckiem o jego obawach, gdyż zbyt duże napięcie emocjonalne nie sprzyja motywacji 
do nauki. 

11. Starajcie się pokazać dziecku, iż ma szansę zdobyć nowe umiejętności: planowanie pracy, 
wykorzystanie Internetu jako narzędzia w zdobywaniu wiedzy. 

Komfort pracy: 
1. Przygotujcie stałe miejsce do pracy z odpowiednim oświetleniem  
i usytuowaniem zależnym od tego, którą ręką posługują się dzieci. Pokój powinien być wyposażonyw 
biurko/stolik i krzesło przystosowane do wzrostu dzieci. 
 
2. Dbajcie o to, by w miejscu nauki nie było zbyt wielu rzeczy, które mogą dzieci rozpraszać. 
 
3. Przed rozpoczęciem zdalnej nauki wywietrzcie pokój. 
 
4. Zadbajcie o miłą atmosferę, pozbawioną pośpiechu, nerwowości. 
 
5. Przede wszystkim porozmawiajcie z dzieckiem, dlaczego i po co musi codziennie się uczyć. Uświadomcie 
mu, że jego systematyczna praca będzie zweryfikowana przez nauczycieli. 
 
Kilka dodatkowych wskazówek, które pomogą motywować dziecko do pracy: 
1. Traktujcie naukę dziecka, jako rzecz świętą. Nie przerywajcie mu, nie wołaj do telefonu, wyłącz 
wszelkie źródła dźwięku. 
 
2. Zarządźcie, że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie. Niech żadne wtedy nie ogląda telewizji 
i nie gra na komputerze. To podstawowy błąd rodziców, aby pozwolić, by jedno z dzieci się bawiło, gdy 
drugie się uczy. 
 
3. Chwalcie dziecko po każdej przerobionej partii materiału, ale pamiętajcie, by nie szafować pochwałami. 
Doceniaj prawdziwy wysiłek i trud oraz konsekwencję dziecka. 
 



4. Nie wyręczajcie dziecka w odrabianiu lekcji. To bardzo ważne. Kiedy prosi  
o pomoc, nie podawajcie mu gotowych rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadź, udzielcie wskazówek, 
wyjaśnijcie wątpliwości. Zachęćcie do samodzielności. Samodzielnie rozwiązane zadanie może dostarczyć 
dziecku dużej satysfakcji, wzmacnia w nim również poczucie, że jest w stanie poradzić sobie z 
trudnościami. 
 
5. W sytuacji zniechęcenia wskazujcie na postęp, jaki już poczyniło dziecko  
w wykonanych zadaniach ( w tym celu każdego dnia należy zadania spisać na kartce i skreślać je po ich 
wykonaniu). 
 
6. Podkreślajcie sukcesy, zamiast braków. Pokazujcie mu co już zrobiło, że potrafi coraz więcej, że coraz 
lepiej radzi sobie z nauką zdalną, obsługą komputera, 
 
7. Wspólnie ustalcie małe nagrody po wykonaniu całej pracy, w postaci czasu na rozrywkę. Ustalcie z 
dzieckiem rozrywki w hierarchicznym porządku od najmniej nagradzających do najbardziej pożądanych. 
Adekwatnie do zaangażowania dziecka w danym dniu wyraźcie zgodę na zabawę. 
 

 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. 
 

WSKAZÓWKI DLA UCZNIÓW 
 
        Drodzy Uczniowie! 
Zajęcia w szkołach zostały zawieszone. Sposób pracy Waszej i Waszych nauczycieli wygląda teraz 
zupełnie inaczej, a rodzice starają się jak potrafią, żeby Was wspieraći pomagać w nowym sposobie nauki. 
Pracując pamiętajcie  
o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci i zaplanujcie czas tak, aby nie spędzać całego dnia przy 
komputerze, smartfonie czy tablecie. Zadbajcie  
o ruch.Korzystajcie z tych narzędzi, o które poproszą Wasi nauczyciele. Pamiętajcie o korzystaniu ze 
sprawdzonych źródeł, a w sytuacji, kiedy poczujecie się niekomfortowo, poproście o wsparcie rodziców. 
 
 

A teraz kilka rad dotyczących nauki: 
 

• Przewietrz pokój, w którym będziesz się uczył. 
 
• Zrób porządek w pokoju i na biurku. Posprzątaj  to, co znajduje się na wierzchu, a jest 

niepotrzebne, rozprasza Twoją uwagę. 
 
• Rozpisz, czego musisz się nauczyć i ile chcesz, żeby zajęło Ci to czasu. Jeżeli tego nie zrobisz, 

możliwe, że Twoja nauka będzie rozciągać się  
w nieskończoność. 

 
• Jedz dobrze, ale nie przejadaj się. Twój mózg ma się koncentrować na nauce, a nie na trawieniu. 
 
• Nie jedz zbyt wielu słodyczy. 
 
• Pij wodę. Bez niej już po chwili poczujesz się ospały. 
 
• Siedź prosto  przy biurku. Nie ucz się w pozycji leżącej np. na kanapie, bo to powoduje 

rozleniwienie i senność. 
 
• Ustaw czasomierz i rób sobie przerwy tak, jak w szkole.  Dobrze uczyć się przez 30-45 minut. 



Potem  5-15 minut przerwy na trochę ruchu, zjedzenie niewielkiej przekąski czy napicie się wody. 
Powodzenia! 

 
 

Opracowała mgr Dorota Lechowska z PPP Chorzów 
przy współpracy psychologa szkolnego mgr Karoliny Radwanskiej 

i pedagogów szkolnych mgr Zbigniewa Grali i mgr Darii Pyrć z SP21 


