
                   Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu? 
 

Przede wszystkim - należy wyrabiać z dzieckiem NAWYK samodzielnej nauki. Należy 

stworzyć odpowiedni rytuał przygotowania do nauki, np. pobudka o ustalonej porze 

(codziennie o tej samej!), śniadanie, mycie zębów i siadanie do biurka.  Kluczowa jest 

KONSEKWENCJA rodzica (początkowy etap wymaga największej mobilizacji, ale zyski 

dla dziecka są długotrwałe).  Pamiętaj: 

Jeśli w domu jest kilkoro dzieci, a jeden komputer - ustal dla każdego z dzieci określone 

godziny korzystania z niego. Gdy koliduje to z zajęciami online - poinformuj o tym 

nauczyciela. Jeśli dziecko nie ma do dyspozycji sprzętu teleinformatycznego - nauczyciel 

także powinien zostać o tym poinformowany, by móc określić sposób współpracy z uczniem. 

1.Przygotuj odpowiednie MIEJSCE do nauki w domu - przede wszystkim ciche i 

pozbawione tzw. rozpraszaczy (bez zabawek, bawiącego się rodzeństwa czy telewizora). 

Korzystanie z komputera ogranicz do minimum - sprawdź, czy dziecko słucha wykładu 

nauczyciela, czy po prostu kolejnego blogera na YouTube. 

 

2.Przygotuj NIEZBĘDNE książki, zeszyty i przybory szkolne - ogranicz ich ilość do 

minimum (rozwiązując zadania z matematyki dziecko nie potrzebuje na biurku farb czy 

słownika wyrazów języka angielskiego).  

 

3. Na czas lekcji warto też wyciszyć TELEFON dziecka. 

 

4. Od czasu do czasu dyskretnie zapytajmy dziecko, czy potrzebuje POMOCY -  im młodsze 

dziecko, tym częściej powinno mieć Twoje wsparcie oraz nadzór nad pracą (np. pomóż 

dziecku pobrać materiały przesłane przez nauczyciela, jeżeli samodzielnie tego nie potrafi 

zrobić). 

 

5. Bądź gotowy do pomocy, ale jej nie narzucaj - przede wszystkim dziecko powinno się 

nauczyć pracować SAMODZIELNIE. 

 

6. Ustal z dzieckiem STAŁE godziny nauki w domu i konsekwentnie ich przestrzegajcie - 

wspólnie wyróbcie odpowiednie nawyki. Jasnym sygnałem rozpoczęcia lub zakończenia 

lekcji może być sygnał budzika.  

 

7. Dziecko powinno robić krótkie PRZERWY w czasie nauki (można wzorować się na 

godzinach lekcji w szkole). Przerwy powinny być wykorzystane na chwilowe oderwanie i 

odświeżenie umysłu (przygotowanie herbaty, przewietrzenie pokoju, itp.), nie na 

rozpoczynanie nowej gry czy oglądanie filmu! - tego typu aktywności będą utrudniać 

zakończenie ustalonej przerwy oraz utrudniać skupienie na kolejny okres czasu. Na taką 

aktywność będzie czas po nauce.  

  

8. Zachęć dziecko do KONTAKTU z nauczycielem -  jeśli nie rozumie partii materiału lub 

ma problem z wykonaniem pracy domowej. 

 

9. Zadbaj o pozytywną ATMOSFERĘ w domu. Obecna sytuacja jest - nie ukrywajmy - 

trudna i może wzmagać konflikty domowe. Wspólnie postarajcie się, aby zmniejszyć strach 

czy złe emocje dziecka oraz pozostałych domowników. Napięta atmosfera wpływa 

negatywnie nie tylko na naukę, ale i na cały rozwój psychiczny dziecka. 

 


