
Drodzy Rodzice przed Wami duże wyzwanie!!! 

Nauka w domu! 

Jak ją zroganizować żeby nie zwariować? 

Co jest ważne w domowej edukacji? 

Jak motywować dziecko do nauki? 

Nasuwa się cała masa pytań... mogą Wam towarzyszyć różne obawy, wątpliwości, złość, które są 

całkowicie zrozumiałe. Są tacy, którzy rozkoszują się tym, co daje ten czas.... Spokój, cisza, 

gotowanie, poznawanie przestworzy internetu. Każdy sposób przeżywania jest ok, jeśli czujesz się z 

nim dobrze. Co Ty czujesz? Jak siebie z nim radzisz? 

Spróbujcie pomóc swoim dzieciom, w tym czasie, dla nich jest to też nowa sytuacja i nie lada 

wyzwanie. 

Ważne jest, żeby Wasze dzieci pozostały w kontakcie z ludźmi – wirtualne spotkania z 

nauczycielami i kolegami z klasy łagodzą poczucie izolacji. Ciekawe czy oni odkrywają wartość 

odebranych szans spotkań z przyjaciółmi? Brakuje im tego? 

Ważne jest zachowanie pewnego rytmu, planu dnia, odniesienia do znanej rzeczywistości. To 

daje poczucie bezpieczeństwa.  

Ważne jest też, żeby dzieci miały swoje zajęcia w czasie, kiedy rodzice pracują i tutaj liczy się 

Wasza inwencja twórcza, pomysł i wyobraźnia dziecka. 

Ważne jest, aby wspierać dziecko, a nie wyręczać. Należy dziecko przyzwyczajać do 

podejmowania wysiłku, do pokonywania trudności, wtedy uwierzy we własne możliwości, a także 

uczy się rozwijać swoje uzdolnienia, a przede wszystkim uczy się odpowiedzialności za swoje 

postępowanie.  

Ważne jest, aby motywować, chwalić i doceniać dziecko. Syn, córka będzie miało poczucie, że 

rodzice interesują się jego życiem. Często pytamy dziecko "co dziś dostałeś”, a powinniśmy 

zapytać: „czego się dziś nauczyłeś”. Powiedz mu, że jesteś z niego dumny. 

Buduj w dziecku poczucie własnej wartości. Dziecko będzie pozytywnie myślało o sobie, gdy 

będzie miało poczucie własnej wartości. Zadaniem rodziców jest pomóc znaleźć swoje silne strony. 

Wiara we własne możliwości może zaprowadzić na sam szczyt, a jej brak powoduje utratę mnóstwa 

fantastycznych okazji do nauki, zabawy, poznania ciekawych ludzi.  



Nauka sama w sobie, poszerzanie wiedzy na miarę możliwości w tych niecodziennych 

okolicznościach – też jest ważne, ale nie powinno być jedynym, ani nawet najważniejszym celem 

szkoły w domu. 

Szkoła online, kiedy dzieci są w kontakcie z nauczycielem, kiedy dostają zadania, które są w stanie 

samodzielnie wykonać, kiedy są to zadania zachęcające i inspirujące, kiedy uwzględniają potrzeby i 

możliwości uczniów – taka szkoła zdalna wspiera. 

Drodzy Rodzice, na koniec zachęcam Was do obejrzenia krótkiego filmiku "domowa szkoła 

tutorial".  

Nagranie trwa tylko 10 min., a może Wam pomóc przy organizacji dnia codziennego Waszego 

dziecka.  https://www.youtube.com/watch?v=g9G9qqiM0Sw&t=3s... 

Przesyłam również obrazek.... może pomoże!!! :) 

https://www.youtube.com/watch?v=g9G9qqiM0Sw&t=3s&fbclid=IwAR0uFz8i0zs3UJKmd-zju2x1207PzkdtnhHT2Rg6SDwWSVvQzff_FcFv35g


Powodzenia!  Pozdrawiam i życzę zdrowia :)


