
WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW 

 

WŁAŚCIWA ORGANIZACJA WARUNKÓW DO NAUKI W DOMU 

1. Przygotować dziecku stałe i wygodne miejsce do pracy. 

2. Zapewnić dziecku spokój i ciszę, aby mogło w skupieniu wypełniać powierzone mu 

zadania. 

3. Zaproponować dziecku, aby właściwie zaplanowało i zorganizowało sobie plan dnia. 

Jeżeli  ma z tym trudność, udzielić mu pomocy. 

4. Uczulić swoje dziecko, aby starało się nie rozpraszać podczas nauki, nie rozmawiało 

z innymi a skupiło się na wykonaniu zadania. 

5. Przypomnieć dziecku o 5-10 minutowych przerwach po każdych 45 minutach pracy. 

Można wtedy przewietrzyć pokój, wykonać kilka prostych ćwiczeń itp. 

6. Pomagać dziecku w miarę możliwości ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – 

zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu. 

7. Wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki, ucznia  i nauczyciela. 

 

JAK MOTYWOWAĆ I WSPIERAĆ DZIECKO 

DO SYSTEMATYCZNEJ NAUKI W DOMU 

 

1. Podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i systematyczność, która 

przynosi rezultaty w postaci braku zaległości, w związku z tym lepszego samopoczucia. 

2. Stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretne, wskazujące na działanie 

np. „Znalazłeś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”. 

3. Doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia. 

4. Nie krytykować a w razie potrzeby służyć pomocą nie wyręczając przy tym. 

5. Pokazywać autorytety. Dla każdego z nas największą motywacją do działania bywają 

osiągnięcia innych osób, szczególnie tych, które znamy. Nic bardziej nie przekonuje niż 

namacalny dowód na sukces. Nie należy zapominać o sobie. Rodzice też powinni 

świecić przykładem, dzięki temu stają się wiarygodni w oczach dziecka. 

6. Nie stawiać wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości a wspierać. 

7. Ukazywać praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w przyszłym życiu dziecka. 

8. Zachęcać do stosowania różnego rodzaju technik ułatwiających zapamiętywanie: 

bazowanie na skojarzeniach, notatki z wykorzystaniem kolorowych podkreślaczy, 

robienie wykresów, map myśli, kolorowe fiszki, odpytywanie dziecka w miłej 

i spokojnej atmosferze itp. 

9. Rozmawiać jak najczęściej z dziećmi o trudnej sytuacji i udzielać odpowiedzi na 

niepokojące i nurtujące je pytania. 


