
Zasady uczenia się dziecka w domu podczas zdanej nauki –     

porady dla rodziców 

 Drodzy Rodzice 

1.  Zorganizujcie  dziecku stanowisko do pracy z komputerem, tabletem lub telefonem z  dostępem do 

Internetu. 

2. Zapewnijcie ciche, spokojne  i uporządkowane miejsce nauki bez gwaru, włączonego telewizora czy 

grającej muzyki, aby umożliwić dziecku skupienie się  i prawidłowy proces uczenia. 

3. Ustalcie  z dzieckiem codzienny odbiór  wiadomości przesyłanych przez nauczycieli poprzez zakładkę 

na naszej stronie internetowej Materiały zdalne, pocztę elektroniczną, czy w inny sposób przekazany 

przez nauczyciela w w/w zakładce. 

4. Ustalcie stałe godziny przeznaczone na zdalną naukę  - najlepiej, by dziecko rozpoczynało i kończyło 

pracę  o stałych porach. To sprawi, że będzie miało uregulowany rytm dnia.  Najlepiej aby godziny 

pracy dziecka były zgodne z tymi, które spędzało w szkole, a wtedy czas spędzony na zdalnej nauce 

stanie się czymś naturalnym. 

5. Starajcie się wdrożyć  dziecko do czynności wstępnych przed rozpoczęciem nauki – przewietrzenie 

pokoju, przejrzenie zaproponowanych przez nauczycieli zadań i  terminów ich wykonania, ustalenie 

kolejności ich realizacji, przygotowanie potrzebnych pomocy dydaktycznych oraz 

rozplanowanie  pracy w czasie. 

6. W początkowej fazie zdalnej nauki  pomagajcie  dziecku w wyżej wymienionej organizacji pracy ze 

względu na zupełnie nowy charakter  zdobywania wiedzy, ale stopniowo wycofujcie  się w momencie 

rozwinięcia u dziecka wymienionych umiejętności. 

7. Ustalcie podstawowe  zasady uczenia się, czyli rozpoczynanie nauki od zadań najtrudniejszych oraz 

przeplatanie ich z treściami łatwiejszymi, wykonywanie ćwiczeń w dniu otrzymania ich od 

nauczycieli, aby nie generować zaległości. 

8. Wyznaczcie  przerwy w trakcie zdalnej nauki, gdyż  dziecko ma prawo do 

odpoczynku!  Gdy  pojawi  się  zmęczenie pracę należy przerwać na 5-10 minut. Pamiętajmy też, że 

długość sesji nauki zależy od wieku dziecka oraz nie  powinna  przekraczać 45 minut. 

9. Zadbajcie o to, by dziecko pracowało samodzielnie i systematycznie – dobrą praktyką może 

być  codzienne analizowanie  opracowanych przez dziecko treści, aby mieć kontrolę nad prawidłową 

realizacją nauki. 

10. Zadbajcie o to, aby  dziecko nie chodziło późno spać, żeby dwie godziny przed snem nie korzystało 

już z urządzeń elektronicznych. Higiena snu jest ogromnie ważna. 

11. Wyznaczcie godziny  nauki domowej, ale również pamiętajcie, że dziecko musi mieć czas na 

rozwijanie zainteresowań, aktywność fizyczną oraz wspólne spędzanie czasu. 

12. Wspierajcie i motywujcie  dziecko do nauki w domu. 

13.  Kontaktujcie  się z nauczycielami w celu wyjaśniania wątpliwości  oraz powstałych trudności                   

w trakcie zdalnej nauki, ale także zachęcajcie dziecko do samodzielnych kontaktów z nauczycielami. 

14. W razie wątpliwości lub pytań proszę kontaktować się ze szkołą poprzez: 

Email – gimbyszew@wp.pl 

Telefon – 24 3560285 
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