
Jak pomóc dzieciom w 

samodzielnej pracy w domu 

w czasie zdalnego nauczania ?

– wskazówki dla rodziców.



W obecnej sytuacji nauka w domu jest

koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten

szczególny czas powinien być przeznaczony nie

tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i

zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i

wzmacnianie relacji rodzinnych.



Zaplanuj czas dziecka i podziel go np. na cztery 

grupy:

 Edukacja

 Sport

 Dom

 Rozrywka



Edukacja - będą to np.: indywidualna

praca ucznia z materiałami przekazanymi

czy wskazanymi przez nauczyciela i

według jego wskazówek, zajęcia

prowadzone przez nauczyciela on-line (w

czasie rzeczywistym) oraz inne formy

nauki ucznia (w tym wykonywanie prac

domowych, ćwiczeń, lektura).



Sport – w obecnej sytuacji to przede

wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności

ruchowe możliwe do wykonania w

warunkach domowych, w tym proste

rozgrzewki/rozciągania, ale również

spacer.



Dom – to obowiązki domowe, w których

wypełnianie dziecko powinno być

zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy

posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej

żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to

czas spędzony wspólnie z rodziną.



Rozrywka – to każda forma zabawy i

odpoczynku, która minimalizuje poczucie

braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do

podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami,

wspólne gry planszowe.



Pozostań w kontakcie z wychowawcą i

nauczycielami. Udostępnij im swój numer

telefonu, adres mailowy, korzystaj z

dziennika elektronicznego, sprawdzaj

stronę internetową szkoły.

Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje

spostrzeżenia i wnioski, w szczególności

dotyczące przebiegu uczenia na odległość,

np. trudności techniczne, zasoby i

możliwości sprzętowe dostępne dla

Twojego dziecka.



Pomóż dziecku, szczególnie w

przypadku dzieci młodszych,

zorganizować warunki do nauki w

domu – kącik, pomieszczenie,

dostęp do komputera, tablet itd.



Wspólnie z dzieckiem ustalcie

godziny nauki, przeplatane

odpoczynkiem (zabawa, sport,

rozrywka) lub innymi

aktywnościami, np. prace w domu

na rzecz rodziny.



Zachęcaj do systematycznego

uczenia się. Nagradzaj za

pilność, systematyczność i

samodzielną naukę.



Pomóż dziecku w pobieraniu

materiałów, zrozumieniu poleceń.

Motywuj do samodzielnego

rozwiązania zadań, doradź, w jaki

sposób ma przechowywać

pobrane materiały i swoje

rozwiązania.



Zwróć szczególną uwagę dziecka

na bezpieczne korzystanie z

internetu.

Nadzoruj działania dziecka w sieci i

rozmawiaj z nim o podejmowanych

przez nie aktywnościach.



Wskazówki dla rodziców 

dzieci młodszych



Pozostając w domu, zwróć uwagę na

istotne aspekty wspierające rozwój

dziecka, przede wszystkim na:

-atmosferę spokoju, radości,



•

• – w kontaktach z dzieckiem zachowaj

spokój i optymizm – komfort

psychiczny rodzica jest elementem

wspierania jego rozwoju, rozsądnie i

odpowiedzialnie przekazuj informacje na

temat obecnej sytuacji, bądź z dzieckiem

w kręgu jego zainteresowań, dostarczaj

sobie i dziecku okazji do przeżywania

radości, odprężenia, komfortu fizycznego

i psychicznego,



-pamiętaj o tym, aby dziecko miało

możliwość wyrażania emocji,

naucz jakie są sposoby radzenia

sobie w sytuacjach trudnych, stosuj

techniki relaksacji,



-zwróć uwagę na strukturę dnia – w obecnej

sytuacji dzieci nie uczęszczają do placówek

opiekuńczo-edukacyjnych, a co najmniej jeden

z rodziców nie chodzi do pracy, dlatego w

domach panuje inny porządek dnia.

Uporządkuj, zaplanuj i omów w rodzinie nową

strukturę dnia. Zarówno dziecku, jak również

jego rodzicom pomaga powtarzalność i

przewidywalność zdarzeń, w miarę stała

struktura organizująca życie rodziny,



-dbaj o aktywność dziecka – poszukuj nowych

możliwości zapewnienia dziecku aktywności

stosowanych do jego wieku, potrzeb i zainteresowań.

Angażuj dziecko w codzienne rutynowe czynności

rodziny: sprzątanie, gotowanie, wspólne posiłki,

pranie. Wszystkie codzienne sytuacje są okazją do

poznawania najbliższego otoczenia – nauki nowych

pojęć, relacji między przedmiotami, funkcji

przedmiotów. Pomóż dziecku odkrywać bogactwo

domowego środowiska, obserwując, co przyciąga

jego uwagę i wzbudza ciekawość Codzienne

czynności są dobrą okazją do uczenia się,



-znajdź czas na zabawę – baw się razem

z dzieckiem, bądź jego partnerem w

zabawie, zadbaj o dobry

kontakt/interakcję, zejdź do poziomu

dziecka, by mieć z nim kontakt

wzrokowy i emocjonalny, wykorzystuj

zabawy z naprzemiennym

uczestniczeniem w aktywności (raz ty,

raz ja),



-wspieraj komunikację – więcej czasu

spędzanego razem z dzieckiem w domu to

okazja do wzmocnienia więzi emocjonalnej

i społecznej, budowania relacji a także

rozwijania komunikacji z dzieckiem i

wspierania jego rozwoju językowego.

To czas na wysłuchanie dziecka, także

dziecka niemówiącego, które używa

innych niż mowa środków komunikacji.



Dziękujemy za uwagę!

Opracowały:

mgr Aleksandra Rybka - psycholog

mgr Justyna Krzyszczak - pedagog

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie

(na podstawie materiałów wydanych przez

Ministrstwo Edukacji Narodowej)


