
Drogi rodzicu! 
 

Bez pomocy rodziców we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, dziecko 

szybko może się zniechęcić, gdyż nie poradzi sobie z właściwą organizacją czasu. Zacznie mu 

się wydawać, że nauka zajmuje mu cały dzień, i traci możliwość do zabawy i relaksu. Rodzice 

powinni zwrócić uwagę na racjonalny podział czasu i ustalić priorytety. Aby uporządkować 

dziecku dzień i wdrażać do samodzielności pomocnym narzędziem może być ustalenie planu 

dnia. W planie trzeba wydzielić godziny na naukę, czas na relaks i odpoczynek, czas na 

realizację zainteresowań oraz czas na obowiązki domowe (u każdego w domu zapewne różne i 

o różnej częstotliwości). Stałość, powtarzalność w naszym życiu a zwłaszcza w życiu dzieci 

jest czymś bardzo ważnym. Daje ona im poczucie zaufania, bezpieczeństwa, uczy 

odpowiedzialności i wdraża do samodzielności. Nie da się sformułować gotowej uniwersalnej 

recepty, jak pomagać dzieciom w nauce. Do każdego należy podchodzić indywidualnie. Jedne 

dzieci nie mają praktycznie żadnych problemów z nauką i odrabianiem prac domowych, inne 

dzieci wykazują większe lub mniejsze trudności w przyswajaniu wiedzy. Rodzicielska pomoc 

w nauce w domu (zdalnej) powinna być więc dostosowana do potrzeb dziecka, a rodzice znają 

swoje dzieci najlepiej. 

 

 Pomagaj, ale nie wyręczaj 

pomóż zrozumieć polecenie, zaplanujcie poszczególne etapy niezbędne do wykonania zadania, 

w razie potrzeby udziel wskazówek. 

 Podkreślaj znaczenie nauki w życiu człowieka pokazując praktyczne zastosowanie 

zdobytych informacji. 

 Pomagaj w rozwinięciu umiejętności potrzebnych w nauce (czytanie, zapamiętywanie, 

notowanie, koncentracja uwagi i inne). 

 Połącz przyjemne z pożytecznym (jeśli dziecko lubi oglądać filmy to wykorzystaj i pokaż mu 

filmową adaptację omawianej lektury). 

 Doceniaj pracę i samodzielność,  chwal  za osiągnięcia, ale także za włożony wysiłek. 

 Nie stawiaj wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości. 
 Unikaj atmosfery napięcia, nie okazuj ciągłego niezadowolenia, lecz szukaj mocnych stron 

swojego dziecka i udzielaj mu wsparcia. 

 Nie porównuj dziecka do rodzeństwa, kolegów, lecz do poprzedniego poziomu jego 

umiejętności - uświadamiasz mu w ten sposób postępy i motywujesz do dalszej pracy. 
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