
INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA PRACY ZDALNEJ 

 

Jak organizować dzieciom warunki do nauki w domu, 

aby nauka była przyjemna, skuteczna, a pomoce naukowe były pod ręką? 
 

Drogi Rodzicu! 

Wyjaśnij dziecku zasady ułatwiające naukę/pracę i  na początku, zanim dziecko się do nich 

przyzwyczai, egzekwuj je. 

 

 Przed pracą przewietrz pokój. 

 Zadbaj o to, aby dziecko uczyło się w godzinach od 10.00 do 14.00  

 Do godziny 10:00 każdego dnia ( z wyłączeniem soboty i niedzieli), dziecko otrzyma 

na e- dziennik RAMOWY PLAN LEKCJI na dany dzień. Prosimy, żeby dziecko 

pracowało zgodnie z tym planem. Uwzględnione będą dostosowania dla uczniów, 

którzy tego wymagają. 

 W każdy poniedziałek uczniowie dostaną zestawy ćwiczeń fizycznych  na cały tydzień 

do wykorzystania. 

 W każdą środę nauczyciele świetlicy przekażą propozycję gier i zabaw. 

 W każdy piątek nauczyciele biblioteki poinformują  o ciekawej ofercie czytelniczej i 

programach TV. 

 Zapewnij dziecku spokojne, dostosowane do potrzeb dziecka miejsce do pracy- 

własny pokój albo takie pomieszczenie, gdzie może być samo i nikt mu nie 

przeszkadza. 

 Dopilnuj, żeby: 

 miejsce pracy było uporządkowane, aby nie rozpraszało dziecka – muzyka/ TV 

wyłączone, zabawki czy podręczniki, których dziecko nie potrzebuje przy 

odrabianiu lekcji, powinny być sprzątnięte z biurka, a pozostawione tylko te, 

których potrzebuje. Wskazane byłoby zaprzestanie przez rodzica wykonywania w 

domu głośnych czynności, np. odkurzania; 

 niezbędne przybory szkolne (ołówki, długopis, temperówka) były zawsze pod 

ręką; 

 biurko i miejsce do siedzenia były dopasowane do wzrostu dziecka; 

 miejsce do nauki było właściwie oświetlone – dla dziecka praworęcznego światło 

pada z lewej strony stołu czy biurka, dla leworęcznego – z prawej strony. Najlepiej 

jest wykorzystać światło dzienne. 

 Pamiętaj, aby dziecko odrabiało lekcje samodzielnie, ale powinieneś być gdzieś w 

pobliżu i dyskretnie obserwować czynności dziecka, czuwając nad prawidłowym 

przebiegiem odrabiania lekcji. Nie jest wskazane pozostawiać dziecko samemu sobie, 

ani też wtrącanie się do jego pracy, wystarczy Twoja kontrola odrobionych i 

wysłanych nauczycielowi lekcji.  

 Dopilnuj, aby dziecko podczas nauki w domu dzieliło czas przeznaczony na 

odrabianie lekcji/utrwalanie materiału na wyraźne jednostki: nauka, przerwa, nauka, 

przerwa. Wskazane jest, aby czas na naukę trwał  45min, a przerwy 15-20min. 

Przerwy powinny być dobrze zagospodarowane: słuchanie muzyki, gimnastyka, 

pomoc w drobnych pracach domowych, posiłek, zabawa z pupilem.  

UWAGA! Dziecko nie powinno rozpoczynać gry lub bajki, którą będzie musiało 

zakończyć, przed powrotem do odrabiania zadania. Jeśli dziecko ma problem z 

koncentracją, możesz użyć zegarka z budzikiem. 

 Zadbaj, by dziecko uczyło się systematycznie. Odrabianie prac domowych powinno 

odbywać się na bieżąco, aby nie dopuścić do przeciążenia dziecka. Jeśli dziecko jest 



chore i nie jest w stanie pracować systematycznie, rodzic o tym fakcie powinien 

poinformować nauczyciela. Wskazane jest prowadzenie terminarza, w którym dziecko 

może zapisać daty oddawania prac.  

 Konsekwentnie przestrzegaj tego, żeby dziecko zaczynało zabawę/oglądanie filmów 

dopiero po odrobieniu lekcji i posprzątaniu swojego miejsca pracy. 

 Jeżeli masz więcej dzieci, zrób grafik korzystania z komputera. 

 W godzinach od 10..00 do 14.00 nauczyciele będą dostępni na e- dzienniku i można 

się z nimi kontaktować. 

 W godzinach od 14.00 do 15.00 każdego dnia dostępni będą dla uczniów i rodziców 

psycholog i nauczyciel wspomagający- pedagog w ramach POGOTOWIA 

LEKCYJNEGO i POGOTOWIA EMOCJONALNEGO. 

 Wszystkie zadania domowe będą wpisywane  e- dzienniku w zakładce zadania 

domowe. 

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci? 

Drodzy Rodzice!  

Zdalne nauczanie wiąże się ze zwiększeniem zapotrzebowania na korzystanie z 

zasobów internetowych przez Państwa dzieci. W związku z tym przypominamy o 

kilku zasadach.  

1. Korzystaj z aktualnego oprogramowania antywirusowego. 

2. Twórz bezpieczne i skomplikowane hasła na portalach, które wymagają logowania. 

3 .Nie podawaj w Internecie prywatnych danych (numeru PESEL, numeru dowodu 

osobistego, adresu). 

4. Nie pobieraj plików z nieznanych Ci źródeł. 

5. Nie otwieraj podejrzanych wiadomości e-mail. 

6. Unikaj kontaktu z nieznajomymi. Nie przyjmuj zaproszeń od osób których nie 

znasz. 

7. Za każdym razem, gdy na Twoim ekranie pojawi się jakiś komunikat- przeczytaj 

go, zanim go zaakceptujesz. 

8. Kontroluj aktywność Twojego dziecka w Internecie oraz reaguj, gdy coś Cię 

zaniepokoi. 

9. Wytłumacz dziecku jak bezpiecznie korzystać z Internetu.  

10. Poinformuj dziecko, aby zgłaszało Ci swoje wątpliwości za każdym razem, gdy 

coś je zaniepokoi podczas korzystania z Internetu.  

11. Kontroluj z kim Twoje dziecko zawiera znajomości. Upewnij się, czy „znajomy z 

Facebooka” to realny znajomy). 

12. Zwróć uwagę na treści udostępniane przez Twoje dziecko w sieci (komentarze, 

zdjęcia, filmiki). 

 

      Pamiętajmy, że Internet to przestrzeń w której dziecko może spotkać się z 

cyberprzemocą. Jedynie co dziesiąta ofiara przemocy w sieci zgłasza to swojemu 

nauczycielowi lub rodzicowi, dlatego warto nauczyć dziecko właściwego i 

odpowiedzialnego korzystania z Internetu.  

GDZIE WARTO ZAJRZEĆ? 

dzieckowsieci.pl 

sieciaki.pl 



bezpieczneinterneciaki.pl 

 

 

Motywacja do nauki w domu – jak ją wzbudzić? 
 

 Drodzy Rodzice ! Nie ukrywamy, że przed Wami i przed dziećmi trudne zadanie. 

Chodzi o to, by wzbudzić motywację do nauki domowej. Trudne dlatego, że wszechobecne 

informacje medialne dekoncentrują, wprowadzają niepokój i poczucie strachu. Co jest 

całkowicie naturalnym zjawiskiem! Strach jako emocja ma za zadanie nas chronić. 

Jednocześnie u niektórych angażuje tyle sił, że może przekładać się to całościowe 

funkcjonowanie. Są jednak sposoby na optymalizację pracy domowej. Poniżej w punktach 

przytaczamy co można robić, by taki rodzaj pracy był jak najbardziej skuteczny.  

 

Poradnik skierowany jest do dzieci ale zapraszamy do korzystania także dorosłych. 

 

1. Wstawaj o racjonalnych porach. Wstawanie o 12:00 rozleniwia i daje uczucie 

straconego dnia. Za to podnoszenie się z łóżka w godzinach porannych pozwoli nie 

wypaść z rytmu. 

 

2. Nie siadaj do miejsca pracy w pidżamie! Ubierz się, będziesz czuł zaangażowanie  

w czynność, którą wykonujesz (do szkoły nie chodzimy przecież w pidżamie, 

„Północ” była wyjątkowym wydarzeniem). 

 

3. Jeżeli masz rodzeństwo i możliwości lokalowe starajcie się pracować o tej samej 

porze. Dzięki temu jest szansa, że będziecie się nawzajem motywować. 

 

4. Wyłącz radio, wszelkie odtwarzacze czy telewizor. Niech nikt Cię nie rozprasza. Jeżeli 

już musisz słuchać muzyki to proponuje się taką, której się nie zna (żeby nie czekać w 

napięciu na ulubiony fragment).  

 

5. Bądź systematyczny, wyznacz sobie małe, mierzalne cele. Dziś powtórzę to, jutro 

tamto. To da Ci poczucie kontroli nad materiałem.  

 

6. Rób przerwy, nagradzaj się za dobrze wykonaną pracę chwilą odpoczynku. W celu 

optymalizacji czasu jaki poświęcasz na pracę możesz korzystać z aplikacji lub 

klasycznych budzików.  

 

7. Staraj się nie odkładać rzeczy na bliżej nieokreśloną przyszłość.  

 

8. Motywuj się nawzajem z koleżankami/kolegami. Piszcie do siebie, dzwońcie. 

Rozmawiaj  

z dorosłymi na interesujące Cię tematy, jednak  starajcie się prowadzić rozmowę tak, 

by unikać niepotrzebnych napięć.  

 

9. Staraj się wypracować cykl dnia, który sprawi, że na wszystko będziesz mieć czas. 

Może warto zacząć prowadzić kalendarz? Może warto rozpisać harmonogram? 

 

10. Pamiętaj, że sytuacja jest przejściowa i wrócimy do szkoły. Staraj się być w formie.  

 



Wierzymy, że wszyscy szybko zaadoptujemy się do tych warunków i jeszcze szybciej 

przypomnimy sobie szkolne korytarze i sale.  

 
 


