
Czas spędzony poza szkołą, wcale nie musi być straconym. 
Jest to ogromna okazja do tego, aby pozwolić nam 
wszystkim na kreatywne uczenie się. Sytuacja sprawiła, że 
musimy odejść od schematów. Internet daje nam możliwość 
uczenia się online, wykorzystywania wirtualnych zasobów, a 
zatem mądrze wykorzystany może stać impulsem do 
rozwijania kreatywności, działania projektowe a także na 
rozwijanie pasji i zainteresowań. Wykorzystajmy ten czas w 
pełni.

JAK ZORGANIZOWAĆ WARUNKI DO NAUKI W 
DOMU?

Spokojne miejsce do pracy ma szczególne znaczenie. Jest 
istotnym warunkiem efektywnej nauki. Muszą być przy tym 
spełnione pewne warunki: 

• Miejsce pracy powinno być jasne i doświetlone. 
• Biurko i miejsce do siedzenia muszą być dopasowane 

do wzrostu dziecka. 
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Dobre słowo na dziś: 
Praca online- jak ją w pełni wykorzystać ? 



• Miejsce pracy czyli w tym wypadku cały pokój 
dziecka powinien być  uporządkowany.  Jeśli przed 
rozpoczęciem pracy trzeba długo szukać zeszytów, 
powstaje u dziecka stres, jeszcze zanim wzięło się do 
lekcji. 

• Zabawki czy podręczniki, których dziecko nie 
potrzebuje przy odrabianiu lekcji, powinny być 
sprzątnięte z biurka. 

• Niezbędne przybory szkolne (ołówki, słowniki, 
kalkulator) powinny zawsze być pod ręką. 

• Przydatne jest prowadzenie terminarza, w którym 
dziecko może zapisać ważne informacje dot. 
terminów. 

Reguły ułatwiające naukę i pracę:
• Dziecko odrabia lekcje samodzielnie. 
• Oglądanie telewizji czy słuchanie radia jest 

zabronione podczas odrabiania lekcji. 
• Wspierajmy – nie wyręczajmy. 
• Po odrobieniu lekcji wszystkie przybory wracają na 

swoje miejsce. 
• Ustalmy z dzieckiem określony porządek materiałów 

do nauki poszczególnych przedmiotów. 
• Na zakończenie: konsekwentnie przestrzegajmy tego, 
żeby dziecko zaczynało zabawę dopiero po 
odrobieniu lekcji. 

To my rodzice: 
• musimy dziecko dopingować i towarzyszyć mu 

przez jakiś czas w utrwalaniu nowych  zasad pracy 
w domu, 

• unikajmy przy tym pretensji, 
• sformułujmy konieczność dokonania zmian jako 

wspólne przedsięwzięcie (“musimy jeszcze…”), 
• pamiętajmy jednak, że główny ciężar wdrożenia 

zasad spoczywa zawsze na dziecku, w  ten sposób 
pomagamy mu  przyswoić sobie pewną dyscyplinę, 

• nie denerwujmy się, jeśli nasze starania nie spotkają 
się z entuzjastyczną reakcją, 

• Rodzicu pamiętaj, że dla wdrożenia nowych  reguł 
potrzebny jest czas.
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