
INFORMACJA DLA UCZNIA DOTYCZĄCA PRACY ZDALNEJ 

 

DRODZY UCZNIOWIE ! 

 

I ZDALNA NAUKA w domu to teraz Wasza codzienność. Z informacji jakie do nas 

docierają, wydaje się Wam, że nie ma nic lepszego niż taka sytuacja. Ale do czasu….Wasz 

organizm wkrótce może zacząć odczuwać jej negatywne skutki. Już wcześniej pisaliśmy o tak 

zwanej higienie nauki w domu, ale w większości były to informacje dla Waszych rodziców 

 A co Wy nie tylko możecie, ale musicie zrobić!!! 

 

1. Mieć swoje miejsce do nauki, gdzie nikt Wam nie przeszkadza i gdzie dobrze się 

koncentrujecie. 

2. Zachować właściwy dobowy rytm swojej aktywności, czyli wstajecie, ubieracie 

się ( nie chodzicie cały dzień w piżamie ), jecie śniadanie i dopiero wówczas 

zasiadacie do nauki. 

3.  Uczyć się, ograniczając inne bodźce, to znaczy wyłączacie telefon, telewizor, 

głośną muzykę itp. 

4. Rozwiązywać zadania ( jeżeli to możliwe ) od najtrudniejszego do 

najłatwiejszego , gdyż w godzinach dopołudniowych Wasze umysły  

są najbardziej wypoczęte i nauka jest szybciej przyswajana. 

5. Planować swój dzień, czyli rozpisujecie zadania do wykonania „na dziś”. 

6. Wymyślić po skończonej nauce dla siebie nagrodę ( taką, która będzie Was 

motywowała do szybszej i efektywniejszej pracy ). 

7.  Utrzymywać dobre relacje z rodziną, bo to ona daje wsparcie w trudnych 

momentach życia a atmosfera domowa wpływa na Wasze nastawienie  

do obowiązków szkolnych. 

8. Kontaktować się z rówieśnikami, używając wyłącznie komunikatorów 

społecznych ( w ten sposób dowiecie się co robią inni i jak spędzają czas wolny ). 

 

 



II CYKL DNIA PRACY UCZNIA 

 

1. Przygotuj na swoim biurku zeszyty i podręczniki do przedmiotów, które w danym 

dniu będziesz realizować. 

2. Do godziny 10:00 każdego dnia otrzymasz w e- dzienniku RAMOWE PLANY 

LEKCJI z przedmiotów, które powinny się odbyć zgodnie z planem lekcji w danym 

dniu. 

3. Wydrukuj je sobie lub zrób zdjęcie. 

4. Wykonuj po kolei polecenia z RAMOWYCH PLANÓW LEKCJI przesłanych przez 

nauczycieli, wpisując treści do zeszytu 

5. Pracuj tyle, ile trwa lekcja, czyli 45 minut. 

6. W czasie przerwy możesz wykonać ćwiczenia fizyczne, które otrzymasz od 

nauczyciela wychowania fizycznego w każdy poniedziałek. Zestaw ćwiczeń będzie 

przygotowany na cały tydzień. 

7. Wszystkie lekcje  wykonaj w godzinach od 10:00-14:00, to najlepszy czas na naukę. 

8. Pracuj samodzielnie. Jeśli czegoś nie rozumiesz, napisz do nauczyciela. 

Nauczyciele w tych godzinach są do Twojej dyspozycji. 

9. Na koniec sprawdź , czy rozumiesz i umiesz treści podane w RAMOWYM  PLANIE 

LEKCJI. 

10. Jeśli nauczyciel zadał  zadanie domowe/ dodatkowe/ćwiczenie/ do wykonania, zrób je 

w godzinach popołudniowych. Masz na jego wykonanie 3 dni, a uczniowie o 

dostosowanych potrzebach edukacyjnych- 4 dni. 

11. Jeżeli będziesz miał ochotę, to skorzystaj z oferty przysłanej przez nauczycieli 

świetlicy  i biblioteki.  

12. Jeżeli będziesz miał problem z wykonaniem zadania, możesz napisać do 

nauczyciela w ramach POGOTOWIA LEKCYJNEGO, a jeżeli nie będziesz sobie 

radził ze swoimi emocjami, napisz wiadomość do nauczyciela w ramach 

POGOTOWIA EMOCJONALNEGO. W godzinach od 14.00 do 15.00 psycholog 

i nauczyciel wspomagający- pedagog odpowiedzą na Twoją wiadomość i pomogą 

rozwiązać problem. 

 

SPĘDZAJ CZAS AKTYWNIE  W DOMU. 

ŻYCZYMY CI  ZAPAŁU DO PRACY. 

NIE ZAPOMNIJ JEDNAK O RELAKSIE I  WYPOCZYNKU. 

 


