
Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu? 
Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą? 

 
Szanowni Państwo,  
W związku z przejściem szkoły w nauczanie metodą online, która jest nietypową 
sytuacją dla Państwa jak i dla Waszych dzieci uprzejmie prosimy o zapoznanie się  
z poniższymi informacjami (które mogą Państwu pomóc) mówiącymi o tym, jak 
zorganizować dziecku warunki do nauki w domu. Oto one: 
 

1. Utrzymanie szkolnego trybu dnia: 
 wstawać  o tej samej porze dnia 
 zachować poranną rutynę – pamiętać o higienie, ubraniu się   

i śniadaniu. Nie chodzić cały dzień w piżamie. 
 przed rozpoczęciem pracy dobrze jest wyjść na np. na balkon, otworzyć 

okno po to, aby pooddychać świeżym powietrzem. 
 o określonej porze dnia rozpocząć pracę zadaną przez nauczycieli. 

 
2. Przygotowanie miejsca do nauki, w którym będzie panowała cisza.  Należy 

zadbać o to, by nic nie rozpraszało dziecka np. telewizor powinien być 
wyłączony, nie gra żadna muzyka. Im mniej bodźców rozpraszających tym 
lepiej. 
 ważne jest by światło padało z prawej strony (dziecko leworęczne),  

z lewej (praworęczne). 
 na biurku powinien panować porządek, powinny znajdować się rzeczy 

potrzebne do wykonywania zadań. 
 w pokoju nie może być zbyt duszno ani zbyt gorąco – optymalna 

temperatura to 20-21 stopni Celsjusza. 
 w czasie odrabiania zadań nikt nie powinien dziecku przeszkadzać. 

3. Bardzo ważne jest wsparcie rodziców – im większe wsparcie tym lepsza 
atmosfera do uczenia się. 
 w trakcie odrabiania lekcji rodzic dyskretnie powinien sprawdzić czy 

dziecko faktycznie się uczy. 
 istotne jest, aby rodzic był gotowy pomóc dziecku, jeśli tej pomocy 

potrzebuje. Nie należy naciskać, jeśli dziecko nie potrzebuje. 
 należy pamiętać, aby dziecko podczas nauki robiło sobie krótkie 10-15 

minutowe przerwy np. na zrobienie herbaty. 
 nie zapominajmy o udzieleniu pochwały dziecku za to, że poświęciło 

czasu na naukę, odrobiło lekcje to dobry motywator dziecka. 
 
 
Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą? 
 
Prawdą jest, że nie wszystkie dzieci systematycznie i chętnie siadają do nauki. Wielu 
z nich odkłada to „na później”, na przymus siada do lekcji. Często rodzice 
zastanawiają się jak zachęcić swoją pociechę do  nauki. Pamiętać należy, że każde 



dziecko jest inne i inne metody będą się sprawdzać przy wspieraniu jego motywacji 
do nauki.  
Oto kilka uniwersalnych wskazówek. 
 

1. Dobra organizacja czasu do nauki pomaga w zmobilizowaniu się do pracy. 
Ważny jest stały plan dnia. Ważne jest, aby dziecko odrabiało lekcje o stałej 
porze dnia, w miejscu gdzie jest cicho, spokojnie, gdzie może się 
skoncentrować, nic nie rozprasza. Przed przystąpieniem do nauki dobrze jest 
przygotować wszystkie książki i pomoce, które będą potrzebne. Odrabianie 
lekcji wskazane jest zacząć od najtrudniejszych, kiedy organizm jest jeszcze 
wypoczęty. Wskazane jest rozdzielenie materiału na mniejsze partie, aby 
zadbać o krótkie przerwy. 

2. Ważne jest zachowanie systematyczności. Warto, aby rodzic podpowiedział 
dziecku, co może zrobić, aby wykorzystać czas przeznaczony na naukę  
w sposób jak najbardziej efektywny. Trudno jest w jeden wieczór przygotować 
się do sprawdzianu z dużej partii materiału – kiedy rozłoży się naukę to 
skuteczniej będzie opanować materiał.  Podobnie jest z czytaniem lektur.  
Nie warto zostawiać na ostatnią chwilę. Uczeń zachęcony do systematyczności 
sam zauważy, że stopniowe przyswajanie wiedzy i małymi partiami zajmuje 
mniej czasu i nie wymaga zbyt dużego wysiłku. 

3. Pozytywna ocena rezultatów własnej pracy. Każdy lubi jak jego starania są 
doceniane. Pamiętać należy aby nawet najdrobniejsze osiągnięcia dziecka były 
zauważone i chwalić dziecko nawet za drobne postępy. Nie stawiajmy dziecku 
zbyt wygórowanych wymagań, swoje oczekiwania dostosujmy do jego 
możliwości. Warto doceniać nie tylko końcowy efekt pracy (np. w postaci 
oceny), ale również sam fakt przystąpienia do niej, wysiłek włożony w proces 
uczenia się. 

4. Nie wyręczajmy dziecka w odrabianiu lekcji. To bardzo ważne. Jeśli 
dziecko prosi o pomoc to udzielmy jej ale nie róbmy za dziecko, nie 
podawajmy gotowych rozwiązań tylko naprowadźmy, udzielmy wskazówek, 
wyjaśnijmy wątpliwości. Zachęcajmy do samodzielności. 

5. Współpracujmy ze szkołą – nie tylko podczas zebrań z rodzicami, 
konsultacji, ale na bieżąco za pośrednictwem e-dziennika. Czytajmy emaile  
od wychowawców, nauczycieli i dyrekcji szkoły. 

 
Opracowanie: Bożena Majdecka 


