
INFORMACJA PRZEZNACZONA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW 

Poniżej znajdują się informacje, które mogą pomóc w nauce dzieci w domu. 

Jednocześnie  pedagog i psycholog szkolny zachęcają zarówno uczniów jak i rodziców  

do kontaktu  w przypadku wystąpienia problemów czy trudności związanych z obecną 

sytuacją. Jesteśmy do dyspozycji! Kontaktować z nami można się przez e- dziennik lub 

sekretariat szkoły. Na każdy sygnał odpowiemy. 

 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ Z UWZGLĘDNIENIEM HIGIENY PRACY 

UCZNIÓW 

Szeroką definicję kształcenia zdalnego  przytacza  R. Nagórski. Według niego 

„Edukacja na odległość oznacza takie prowadzenie procesu kształcenia, w którym w istotny 

sposób uwzględnia się znaczący dla tego procesu brak bezpośredniego kontaktu ucznia z 

nauczycielem i innymi kształcącymi się – poprzez zastosowanie specyficznej organizacji 

kształcenia, w której  kluczowej znaczenie  mają: 

- specjalnie przygotowane materiały i pomoce dydaktyczne, do wykorzystania w procesie 

uczenia się,  

- odmienne niż w tradycyjnym kształceniu szkolnym sposoby komunikowania się ucznia z 

nauczycielem i monitorowania przez nauczyciela procesu uczenia się, a także inne sposoby 

kontaktowania uczących się między sobą”.  

Aby taka edukacja była jak najbardziej efektywna musi zaistnieć  dobra współpraca 

domu  ze szkołą, polegająca na ciągłym i wzajemnym uzupełnianiu się. Po to, żeby w 

odpowiednim momencie pomóc dziecku w pracy nad lekcjami, rodzice powinni na bieżąco 

orientować się w jego osiągnięciach, jak również kłopotach. Dziecko musi być przekonane, że 

rodzice interesują się jego nauką na co dzień, dostrzegają sukcesy, cieszą się nimi ale nie 

bagatelizują żadnych jego zaniedbań. Są w stałym kontakcie ze szkołą, przekazują co my 

nauczyciele robimy dobrze, a gdzie współpracę można poprawić, bo tylko taka wymiana 

informacji jest podstawą sukcesu dzieci. W tym celu potrzebna jest systematyczna kontrola. 

Zainteresowanie nauką dziecka nie polega na ciągłym „pędzeniu” do książki. Uczeń musi 

mieć czas na rozrywkę i na swoje hobby. Ale musi mieć także świadomość, że rodzice 

poważnie traktują jego naukę. Takie zainteresowanie jest dla każdego dziecka niezwykle 

cenne - podtrzymuje zapał do nauki, wzmacnia pilność, obowiązkowość, utrwala więź 

emocjonalną  z rodzicami.  

          Nauczanie z wykorzystaniem sieci dopiero raczkuje w naszej szkole. Mamy jednak 

nadzieję, że podejmowane obecnie próby popularyzowania tej formy kształcenia zaowocują w 

przyszłości znacznym zwiększeniem liczby osób mogących z niej skorzystać. 

Efektywne uczenie się na odległość będzie zależało między innymi od przestrzegania 

warunków higieny pracy umysłowej uczniów, czyli wpływu różnorodnych czynników na 

zdrowie dzieci oraz rezultaty uczenia się. Skupiamy się na kilku, najważniejszych elementach 

racjonalnego trybu życia, które odgrywają ważną rolę w higienie pracy umysłowej uczniów.  



 

Sposób organizacji dnia ucznia.  

Stałymi elementami dnia ucznia są: nauka, sen i zajęcia ruchowe. Czas, jaki powinien być 

przeznaczony na wypoczynek czynny, nie może być ograniczony  przez zbyt dużą ilość 

obowiązków szkolnych. Oto przeciętny wymiar godzin pracy umysłowej w zależności od 

wieku: 

- dla dzieci 7-letnich powinien wynosić 4-4,5 godz. 

- dla dzieci 8-9-letnich - 5-6 godz. 

- dla dzieci 10-12-letnich - 6-7 godz. 

- dla dzieci 13-16-letnich - 8-9 godz. 

 

Zajęciom ruchowym, uznanym za niezbędne dla prawidłowego przebiegu rozwoju młodego 

organizmu powinno poświęcać się następującą liczbę godzin: 

- dzieci - 3,5 godz. 

- młodzież - 2,5 godz. 

 

Nie bez znaczenia jest tu wypoczynek po nauce w domu a zwłaszcza wypoczynek czynny. 

Do zajęć ruchowych wliczamy np. czas przeznaczony na pomoc w pracach domowych oraz 

inne zajęcia dające uczniom dużą swobodę w ich organizacji. Na szczególną uwagę zasługuje 

tu tzw. hobby. Jest ono znakomitą formą wypoczynku, odrywającą od monotonii zajęć, 

dającą odprężenie, zadowolenie z samego siebie, rozwijającą wyobraźnię oraz przywracającą 

równowagę psychiczną. Z medycznego punktu widzenia najkorzystniejszy jest wprawdzie 

ruch (sport, turystyka, rekreacja),ale warta aprobaty jest każda inna forma wypoczynku, 

ułatwiająca dziecku utrzymanie równowagi psychicznej. Potwierdzeniem tej tezy są rezultaty 

prac, według której wypoczynek aktywny zapewnia średnio o około 7-10% wyższą 

wydajność pracy o określonej porze dnia, niż wypoczynek bierny. Sen jest podstawowym i 

naturalnym wypoczynkiem biernym. Sen zapewnia odpoczynek całemu organizmowi, serce 

bije wolniej, zwalniają się procesy przemian wewnątrzustrojowych, zmniejsza się napięcie 

mięśni, a oddech staje się wolniejszy. 

 

Ważnym zjawiskiem związanym ze snem jest prędkość zasypiania i prawidłowy przebieg 

snu. Czynnikami utrudniającymi sen są często warunki współczesnego życia: 

- nieprzestrzeganie stałych godzin snu, 

- zbyt późne spożywanie kolacji (najpóźniej 2 godziny przed snem), 

- picie wieczorem napojów pobudzających ( mocna herbata), 

- czytanie stresującej  literatury, 

- pozwalanie uczniowi na naukę czy oglądanie telewizji do późnych godzin wieczornych lub 

nawet nocnych, 

- hałas, kłopoty, trudności rodzinne czy w grupie rówieśniczej. 

Wymienione czynniki skracają czas niezbędny do wyspania się.  

Nie powinno być tak, że dzieci „zasypane” ogromem pracy umysłowej, chcąc wywiązać się 

ze swoich obowiązków, zmuszone są do wielogodzinnego siedzenia za przysłowiowym 

biurkiem. Radykalnie kurczy się wtedy czas na zabawę, sport, rekreację a nawet prostą pracę 



fizyczną, przed którą rodzice starają się uchronić dzieci. Konsekwencją jest brak uczucia 

zmęczenia fizycznego, ułatwiającego zapadanie w głęboki sen. 

 

 

 Zmęczenie 

Celem nauki ucznia jest zdobycie jak największej ilości wiadomości. Wymaga to od niego 

dużego wysiłku, któremu jako zjawisko wtórne towarzyszy zmęczenie. Efektywność pracy 

ucznia jest odwrotnie proporcjonalna do zmęczenia (rys. 1). 

 
 

Symptomami zmęczenia są m. in.: 

- niepokój ruchowy, 

- zmniejszona prędkość reakcji na bodźce, 

- mniejsza zdolność koncentracji uwagi, 

- obniżona sprawność przyswajania nowej wiedzy, 

- mniejsze tempo i precyzja pracy, 

- przerwanie pracy. 

 

Rodzic po zaobserwowaniu niepokoju ruchowego u dziecka powinien przerwać naukę, 

zarządzić otwarcie okien, przeprowadzić kilkuminutową gimnastykę. Ułatwi to dalszą pracę 

ucznia. 

 

 Wahania efektywności uczenia się 

Możemy je rozpatrywać w kilku aspektach, gdyż dyspozycja dziecka do nauki podlega 

wahaniom w ciągu dnia, tygodnia i roku. 

 

A. W ciągu dnia . 

Wzrost sprawności obserwujemy od godziny 6 rano do godzin południowych (rzędu 30%) w 

stosunku do średniej dobowej. Drugi raz krzywa rośnie około 18, ale nie sięga ona wtedy 

nawet 20%. Najefektywniejsze wydają się zatem godziny nauki dopołudniowe. Z badań 

wynika również, że  godzinę 8.00- 8.45 traktować należy jako wdrażającą do pracy. Stąd 

należy unikać wówczas przedmiotu, który dla dziecka jest trudny, tak samo należy traktować 

godziny od 12.00-14.00 Niepożądane są również dwie godziny nauki (jedna po drugiej) z tego 

samego przedmiotu. 



B. W ciągu godziny lekcyjnej (rys.2). 

 
 Schemat przebiegu pracy umysłowej (wg Jaczewskiego) AB - wdrożenie do pracy, BC - okres 

tzw. wprawy, CD - zmęczenie, DE - okres mobilizacji psychicznej. 

 

Ustalono następujący związek miedzy wiekiem a zdolnością do aktywnej uwagi: w wieku 5-7 

lat około 10 min. w wieku 7-10 lat około 20 min. w wieku 12 lat około 25 min. w wieku 15 

lat około 30 min. 

 

Widać tu dużą rolę przerw między nauką, które u młodszych dzieci powinny być dłuższe. 

Jeśli dziecko nie może pozwolić sobie na relaks, dobrze jest zmienić rodzaj zajęcia, 

przechodząc np. od czytania do pisania, uczenia się na przemian przedmiotów łatwiejszych i 

trudniejszych, a w starszych klasach konspektowania lub porządkowania materiałów. Taka 

zmiana zajęcia skutecznie zapobiega zniechęceniu i znużeniu pod wpływem monotonii pracy. 

 

C. Zmiany wydajności pracy w ciągu tygodnia przedstawia rys. 3 (100% - średnia za tydzień). 

 
 Zmiany wydajności w ciągu tygodnia (według Zdunkiewicza) 

 

D. Stwierdzono również wahania efektywności w ciągu roku.  

Za miesiące największego zmęczenia przyjmuje się marzec (wyczerpanie wiosenne) oraz 

czerwiec (okres klasyfikacji, klasówek, powtórek bliskość wakacji). 

 

 

 

 

 


