
Jak organizować warunki do pracy i nauki w domu. 

 

Drogi Rodzicu, 

w najbliższym czasie jako grono pedagogiczne będziemy potrzebowali Twojej 

pomocy... 

 

 Sprawdź, czy dziecko ma dostęp lub czy założyło konta do zdalnej nauki 

na portalach i w aplikacjach wskazanych przez nauczycieli. Jeśli nie, 

pomóż mu i nie boj się prosić o pomoc nauczyciela – jesteśmy dla Was. 

Po weryfikacji dostępnych urządzeń wybierz sposób w jaki możecie 

otrzymywać materiały od nauczycieli do pracy w domu. Zarówno jeśli 

jest to sposób tradycyjny przez Pocztę Polską jak i elektroniczny, 

poinformuj o tym grono pedagogiczne. 

 Zadbaj o dobre samopoczucie dziecka. Dla każdego z nas jest to 

niekomfortowy czas, ale dziecko musi wiedzieć, ze jesteś razem z nim 

(i dla niego). 

 Zorganizuj mu bezpieczną i cichą przestrzeń (na mniej więcej 2-3 godziny 

dziennie), w której będzie miało najlepiej laptop lub komputer, tablet lub 

w ostateczności telefon komórkowy. Przestrzeń do pracy w domu 

powinna być uporządkowana, bez zbędnych rzeczy materialnych oraz 

dźwięków mogących rozpraszać uwagę ucznia. Należy zadbać 

o odpowiednie oświetlenie w pomieszczeniu gdzie odbywa się realizacja 

zadań szkolnych. Miejsce nauki dobrze wietrzymy, a uczeń powinien 

mieć zaspokojone potrzeby pierwszego rzędu jakimi są potrzeby 

fizjologiczne, żywieniowe. 

 Warto robić przerwy i dobierać materiał tak aby w pierwszym rzędzie 

przerabiać zadania, które wymagają od ucznia największego skupienia jak 



i myślenia operacyjnego najczęściej wykorzystywanego w  przedmiotach 

ścisłych. 

 Pozwól dziecku korzystać z podręcznika podczas sprawdzianów – teraz 

jest najlepszy czas, by wykazało się umiejętnościami, których posiadanie 

jest najważniejsze niż sucha wiedza. 

 Każdy z nauczycieli przekaże Wam ustalone godziny i formy kontaktu, 

abyście mogli z nami porozmawiać oraz na bieżąco wyjaśniać wszelkie 

wątpliwości i rozwiązywać napotkane trudności. 

 Warto ułożyć plan aktywności nauki, wówczas dziecko będzie czuło się 

bezpieczniej w samej organizacji swojej pracy. W razie trudności, należy 

niezwłocznie kontaktować się z nauczycielem i starać się nie odkładać 

niczego ”na jutro”. 

 

 


