
 
 
 

 

PORADNIK DLA RODZICÓW  
 

 

 

Jak zorganizować naukę dzieci w domu,  

motywować i wspierać do samodzielnego uczenia  

 dbając o higienę pracy i bezpieczeństwo w sieci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZACJA   MIEJSCA  PRACY 
 
Gdy dziecko uczy się w domu ważne są odpowiednie warunki, czas i miejsce 

do nauki.  

Jeśli jest taka możliwość zadbajmy o to aby dziecko uczyło się we własnym 

pokoju albo w takim pomieszczeniu, które pozwoli dziecku skoncentrować 

swoją uwagę. Ograniczmy dostęp do takich rozpraszaczy jak telewizor czy 

telefon, jeżeli nie wykorzystuje ich w tym czasie do nauki.  

Jeżeli nauka odbywa się z wykorzystaniem komputera, a w domu uczy się 

więcej dzieci ustalmy czas dla każdego dziecka. 

 

ZASADY UŁATWIAJĄCE NAUKĘ 
 
 
 Zaplanujmy z dzieckiem, o której porze będzie zaczynać naukę – 

dokładnie wyznaczmy czas kiedy się uczy, a kiedy odpoczywa, kiedy 

wykonuje poszczególne zajęcia.  

 Zadbajmy o systematyczną pracę dziecka. Najlepiej aby wykonywało 

zadania w tym samym dniu co w planie lekcji. 

  Ustalmy z dzieckiem określony porządek nauki poszczególnych 

przedmiotów, najlepiej wg planu lekcji danego dnia. Nie powinny zbyt 

długo koncentrować się na jednym temacie, czy przedmiocie. 

Urozmaicanie nauki pomoże uniknąć zniecierpliwienia i znudzenia. 

 Zadbajmy o higienę pracy dziecka, robienie przerw pomiędzy 

poszczególnymi zajęciami w ciągu dnia. 

Po 30 minutach nauki wskazana jest 5-10 minutowa przerwa,  

po 2 godzinach nauki - 15-20 minutowa, a po 3 godzinach konieczny jest 

już 60 minutowy wypoczynek. 



 Motywujmy dziecko do samodzielnej pracy, nie wyręczajmy go, nie 

podajmy gotowych rozwiązań. W razie potrzeby naprowadzajmy, 

udzielajmy wskazówek i zachęcajmy do kontaktu z nauczycielem. 

 Chwalmy dziecko za konkretne osiągnięcia czy zachowanie. Doceniajmy 

wysiłek wkładany w proces uczenia się. 

 Zadbajmy o aktywność fizyczną dziecka, wyjście na świeże powietrze np. 

na swoje podwórko, do pobliskiego lasu, lub przynajmniej na balkon. 

 Zadbajmy o zagospodarowanie czasu poza nauką. Ważne jest też to, jak 

spędzamy czas i co robimy z dziećmi. Warto znaleźć czas na rozmowę, 

zagranie w ulubioną grę planszową, czy wspólne prace np. upieczenie 

ciasta. Przymusowy pobyt dziecka w domu nie może kojarzyć się tylko  

z nauką.  

 

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI 
 

Aby nasze dzieci mogły czuć się bezpiecznie, korzystając z sieci i ucząc się  

w domu, powinniśmy mieć na względzie 10 podstawowych zasad: 

1. Korzystanie z oprogramowania antywirusowego. 

2. Otwieranie wiadomości tylko od znajomych osób, wychowawcy, 

nauczycieli. 

3. Ostrożne pobieranie plików z sieci. 

4. Unikanie klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail. 

5. Nie podawanie w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłanie 

swoich zdjęć. 

6. Ochrona swoich kont np. na serwisach społecznościowych. 

7. Stosowanie trudnych do odgadnięcia haseł, które są kombinacją liter  

i cyfr. 



8. Czytanie regulaminów korzystania np. z portali. 

9. Sprawdzanie, czy strona, do której się logują, ma zabezpieczenie SSL. 

10. Pamiętanie, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się 

podaje. 

Przypomnijmy dziecku o  szacunku dla innych internautów i przekonajmy je, 

że nawet pozornie niewinne żarty potrafią bardzo krzywdzić. 

 

 


