
Kliknij, aby dodać tekst 

Jak zorganizować uczniom czas 

pracy w domu? 

Poradnik dla rodziców 



    Sytuacja, w której się obecnie znaleźliśmy zaskoczyła nie tylko 

dyrektorów i nauczycieli, ale również uczniów i rodziców.                        

Postawiła przed nami nowe wyzwanie, którym jest zorganizowanie 

pracy on-line. 

     W prawidłowym przebiegu zdalnego nauczania ważna jest Państwa 

rola, ponieważ współpraca nauczycieli i rodziców jest podstawą 

sukcesu.  

     Przedstawiamy kilka rad dotyczących organizacji warunków do pracy 

w domu oraz sposobów wsparcia i motywacji dzieci do 

systematycznego uczenia się poza szkołą. 

 



1. Zadbaj o otoczenie i miejsce, w którym 

dziecko się uczy. 
Dziecko powinno mieć stworzone odpowiednie warunki do pracy, 

także tej zdalnej. Podstawą jest komputer lub telefon z dostępem do 

Internetu. Koniecznością staje się codzienne odbieranie wiadomości 

przesyłanych przez nauczycieli.  

Dziecko nie powinno odrabiać zadań przesłanych przez nauczycieli 

w pomieszczeniu, w którym włączone jest radio czy telewizor.  

Zatem należy się postarać, by dziecko odrabiało lekcje  

we własnym pokoju albo w takim pomieszczeniu, 

gdzie będzie miało ciszę i spokój. 

JAK Z KOMPUTEREM - 
JEZELI OTWORZYSZ W TLE 
5 PROGRAMÓW, 
GRA NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ  
PŁYNNIE. 



2. Stwórzcie razem plan działania, 

plan dnia 
Bez względu na to, czy jesteś rodzicem, który w najbliższych 

dniach będzie pracował zdalnie, czy masz wolne od pracy - plan 

dnia jest konieczny, a w domu szczególnie ważny. 

Wspólnie zastanówcie się nad zasadami, które wprowadzicie         

w życie, i które pozwolą wam sprawnie funkcjonować. 

Po opracowaniu zasad należy przygotować plan dnia. Stwórzcie 

swoją „wiosenną ramówkę”. Ważne jest, by uwzględnić w niej 

czas na pracę i naukę, codzienne obowiązki (np. sprzątanie),          

a także czas na odpoczynek. 



3. Ustalenie stałych godzin 

przeznaczonych na zdalną naukę 

Najlepiej, żeby dziecko rozpoczynało i kończyło zdalną naukę 

o stałych porach. To sprawi, że 

będzie miało uregulowany rytm dnia. Odpowiednia organizacja 

pozwoli zaplanować dzień bez szkody dla innych zajęć,  

a także wyzwoli w dziecku poczucie  

obowiązku i dyscypliny pracy. 



4. Pamiętaj o przerwach 
Pamiętajmy, że dziecko ma prawo do przerw w trakcie nauki. 

Gdy widzimy pojawiające się u dziecka zniechęcenie lub 

frustrację, zróbmy krótką przerwę.  

Pamiętajmy, że proces utrwalenia wiedzy oraz analizy 

postawionych przed mózgiem problemów, zachodzi                     

w momencie odprężenia!  

Pamiętajmy też, że długość sesji  

nauki powinna zależeć od wieku  

dziecka. Nie powinny one jednak  

przekroczyć 45 minut. 



5. Bądź z boku,kontroluj, pomagaj. 
Nauczyciele od kilku dni wysyłają wiadomości dotyczące zadań,  

i materiałów, którymi dzieci powinny się zająć podczas pobytu       

w domu. W przypadku dzieci starszych jest to doskonały 

moment, by dziecko nauczyło się odpowiedzialności za swoją 

naukę –  nie wyręczaj  go we wszystkim. Bądź z boku, kontroluj, 

pomagaj. Zanim dziecko zacznie opracowywać przesłane przez 

nauczyciela materiały i zadania, omów z nim, co ma do zrobienia. 

Niech przejrzy je w twojej obecności i oceni, czy samo da sobie    

z tym radę. 

Mama czy tata przeważnie są blisko dziecka                                    

i dlatego często nadużywa się ich wsparcia. 

  



6. Wspieraj i motywuj do nauki 
Staraj się nie oceniać działań dziecka, gdy coś mu nie wyjdzie. 

Powiedz, że chciałbyś, by następnym razem bardziej się postarało                  

i wierzysz w to, że tak się stanie. 

Podsuwaj pomysły, gdzie będzie mogło swoją wiedzę praktycznie 

wykorzystać.  

Nagradzaj dziecko za dobrze wykonane zadania. Niech kojarzy swój 

sukces  z przyjemnością, docenieniem i nagrodą. W końcu my również 

za sukcesy w pracy możemy liczyć na awans lub  podwyżkę. Pamiętaj, 

by nagradzać dziecko możliwie szybko po osiągnięciu „sukcesu”. 

Chodzi o to, by kojarzyło nagrodę z rezultatem swojej konkretnej pracy  

i widziało, że jego starania zostały docenione. 

Nie porównujmy swojego dziecka z rówieśnikami,  

   czy starszym rodzeństwem. Każde dziecko jest  

   niepowtarzalne. Każde ma własne talenty, zdolności  

   oraz przedmioty, z którymi miewa problemy. 



6. Wspieraj i motywuj do nauki 

Podpowiedz dziecku, co może zrobić, aby wykorzystać czas 

przeznaczany na naukę w sposób jak najbardziej efektywny. Nie warto  

zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Dziecko zachęcone do 

systematyczności samo szybko zauważy, że przyswajanie wiedzy 

stopniowo i małymi partiami zajmuje stosunkowo niewiele czasu i nie 

wymaga zbyt dużego wysiłku. 

Jeśli dziecko uczy się samo, odpytujmy je. Niech to nie będzie jednak 

stresujący test, a raczej wyraz naszej ciekawości. Zapytaj z troską: 

„Czego ciekawego się dzisiaj nauczyłeś?”, a gdy   

   dziecko zacznie coś opowiadać, zaangażuj się  

   i zadawaj pytania.  

   Pokażmy mu, że jesteśmy tym zainteresowani! 

 



7.Ważne by zaplanować również czas 

na wspólne przyjemności 

To szczególnie ważne, byś razem z dzieckiem zaplanował 

również  czas na przyjemności  takie, jak: wspólne oglądanie 

filmów, rodzinne pieczenie pizzy, wieczór z planszówkami, gra 

na konsoli czy wirtualny kontakt z rówieśnikami – to równie 

ważne, jak zajęcia szkolne.  

Jedną z  potrzeb  dziecka jest potrzeba  kontaktu                          

z rówieśnikami  – w obecnej sytuacji może ją realizować tylko 

poprzez kontakt on-line. Umożliwiaj mu takie  

kontakty.  

Stwórz z dziećmi  Listę Samych Przyjemności   

wpiszcie na nią te działania, które Wam wszystkim  

przyniosą uśmiech i będą źródłem przyjemności. 



    Na koniec…. 
     Przygotowanie planów dnia, rozpisek etc. może   

wydawać Ci się zbędne. Pamiętaj jednak, że czas 

spędzony w domu może „uciekać przez palce” i dawać 

tylko pozorne wrażenie posiadania go w nadmiarze.  

     Wspólne zaplanowanie zadań i spisanie ich zaoszczędzi 

domownikom niepotrzebnych tarć w kolejnych dniach.  

      

     Wykorzystaj z powyższych narzędzi tylko to, co może 

sprawdzić się w Twojej rodzinie. Modyfikuj narzędzia       

i dostosuj je  do własnych potrzeb.  

 

     Pamiętaj! Nie jesteś sam. W razie                                       

potrzeby kontaktuj się z nauczycielami,                  

wychowawcą dziecka, psychologiem                      lub 

lub pedagogiem szkolnym. 
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