
Drodzy Rodzice, przez najbliższy czas musimy wspólnie zrobić wszystko, aby 

zapobiec rozprzestrzenianiu się "koronawirusa" w Polsce. Szkoły zostały zamknięte, jednak 

nie jest to czas wolny od nauki. W tym szczególnym okresie to również na Was drodzy 

rodzice spoczywa duże wsparcie i pomoc w edukacji Waszych dzieci. Ważne jest aby dzieci 

miały w tym wyjątkowym czasie odpowiednie warunki do nauki w domu.  

Aby pomóc dziecku w nauce w domu, należy przestrzegać ważnych zasad: 

 dziecko powinno mieć zapewniony swój stały kącik do nauki, gdzie w ciszy, spokoju 

oraz przy odpowiednim oświetleniu będzie mogło wykonywać zadania/ ćwiczenia, 

 należy przyzwyczaić dziecko do wykonywania zadań lekcyjnych o tym samym czasie- 

rodzic powinien być konsekwentny w przestrzeganiu przyjętej zasady, 

 ważne jest stopniowanie trudności – najpierw należy wykonywać zadania trudniejsze, 

które wymagają więcej energii, a później przejść do zadań łatwiejszych, 

 podczas nauki nie należy rozpraszać uwagi dziecka, nie odrywać od lekcji, nie 

obciążać go innymi pracami, nie absorbować pobocznymi tematami, 

 istotne jest by stosować, gdy zachodzi konieczność, małe przerwy w nauce, a po 

każdych 45 minutach pracy robić 5-10 minutowe przerwy, 

 po wykonaniu każdego zadania, wymagającego od dziecka wysiłku, należy je 

pochwalić, obdarzyć uwagą. 

Rodzice często zastanawiają się, w jaki sposób zachęcić dziecko do nauki. Nie wszystkie 

dzieci chętnie się uczą czy też odrabiają zadania domowe.      

 Siłą do nauki jest nic innego jak motywacja, tak ważne przy tym jest to, aby 

dziecko wiedziało, że może liczyć na wsparcie i pomoc ze strony rodziców. To, co pomaga 

dziecku zmobilizować się do pracy, to: 

 dobra organizacja czasu,  

 stabilny harmonogram dnia, 

 systematyczność, 

 nauka w atmosferze  wzajemnego zrozumienia, akceptacji i życzliwości, 

 stworzenie w domu odpowiedniej atmosfery poszanowania nauki  i wykształcenia. 

Bardzo istotna jest pomoc dziecku w odrabianiu lekcji, jednak musi ona być przemyślana,  

stąd apel- Rodzicu wspieraj, ale nie wyręczaj! 

W tym szczególnym czasie nauki w domu korzystanie z edukacyjnych stron 

internetowych może być  pomocne dzieciom w nauce i mieć dla nich ogromną wartość. Dla 

każdego dziecka Internet może być zarówno źródłem wiedzy ale i rozrywki. Młodzi ludzie 

korzystający z Internetu są narażeni na liczne niebezpieczeństwa- na nieodpowiednie treści 

czy kontakt z obcymi.  

 

 

 

 



Świadomy rodzic ma szansę wyeliminować większość zagrożeń czyhających na 

dziecko w sieci, dlatego:  

 Pytaj i rozmawiaj- to najprostsza, ale i najskuteczniejsza rada. Dzięki wartościowej 

rozmowie masz szansę poznawać cyfrowy świat razem z dzieckiem.  

 Ustal jasne zasady – wyjaśnij dziecku, co jest akceptowalne, a czego nie można 

tolerować. 

 Nie odcinaj dziecka od Internetu, ucz mądrego korzystania- całkowity zakaz 

korzystania z sieci może mieć negatywne skutki i utrudnić dziecku funkcjonowanie    

w społeczeństwie. 

 Naucz zasady ograniczonego zaufania – warto uczulić dziecko, że ktoś po drugiej 

stronie monitora może zwyczajnie kłamać, a informacja przeczytana na portalu wcale 

nie musi być prawdziwa. 

 Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści – stały monitoring pozwala na kontrolowanie 

treści udostępnianych dla naszych dzieci. Zgłaszanie niepożądanych treści do 

odpowiednich organów pozwoli wyeliminować potencjalne zagrożenie. 

 Bądź wyrozumiały – nie dopuść do sytuacji w której działania w Internecie będą 

tematem tabu.  

 Ustal zasady komunikacji – naucz dziecko wszystkich funkcjonalności mediów 

społecznościowych i tego jak zarządzać informacjami na własny temat. 

 Obserwuj – monitoruj przestrzeganie ustalonych zasad, kontroluj urządzenia mobilne. 

 

 

Pamiętajmy, że zarówno Wam jak i nam nauczycielom przyświeca wspólny cel- 

jak najlepszy rozwój dzieci ! 


