JAK ZORGANIZOWAĆ DZIECIOM WARUNKI DO NAUKI W DOMU
Zdalne nauczanie nie zwalnia rodzica z dotychczasowego obowiązku kontrolowania
przebiegu nauki swojego dziecka, a w obecnej sytuacji nakłada na niego wręcz nowe
zadania, którymi są: zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, dopilnowaniu
tego, żeby dziecko w odpowiednim momencie usiadło przed komputerem do prac
zadanych przez nauczyciela, zapanowanie nad dyscypliną pracy dziecka i udzielanie
nauczycielom informacji zwrotnych o przebiegu nauczania. Rodzic staje się
organizatorem pracy dziecka, stwarza mu odpowiednie warunki do nauki, wspiera i
motywuje.















Rodzic powinien zadbać o to, aby dziecko miało swój kącik do nauki także tej
zdalnej, najlepiej z własnym biurkiem i krzesłem dostosowanym do wzrostu
dziecka, komputerem, laptopem lub telefonem z dostępem do Internetu
( codzienne odbieranie wiadomości od nauczycieli).
Oświetlenie elektryczne nie może być zbyt słabe, nie może też być zbyt
jaskrawe. Ważne jest też by światło padało z lewej strony, gdy dziecko jest
praworęczne a z prawej, gdy dziecko jest leworęczne.
W pokoju nie może być duszno ani zbyt gorąco, optymalna temperatura to ok.
20 – 21 stopni Celsjusza.
Zanim dziecko zasiądzie do lekcji, warto zadbać o to, aby nic go nie rozpraszało:
miejsce pracy powinno być uporządkowane, muzyka wyłączona a telefon
odłożony na bok.
Najlepiej, aby dziecko rozpoczynało i kończyło zdalną naukę o stałych porach,
co sprawi, że będzie miało uregulowany rytm dnia, a także wyzwoli w dziecku
poczucie obowiązku i dyscypliny pracy. Godziny pracy dziecka mogą być
tożsame z tymi godzinami, które spędzało w szkole.
Zanim dziecko zacznie opracowywać przesłane przez nauczyciela materiały i
zadania, rodzic powinien omówić z nim, co ma do zrobienia. Niech przejrzy je w
jego obecności i oceni, czy samo da sobie z tym radę i czy będzie miało
problemy ze zrozumieniem.
Jeśli dziecko odrabia pracę domową, nie należy mu przeszkadzać i pozwalać
też, by robiło to rodzeństwo. Dyskretnie należy sprawdzać, czy dziecko
rzeczywiście się uczy.
Rodzic powinien być gotowy do pomocy, jeśli dziecko będzie go potrzebowało.
Nie może jednak naciskać, jeśli dziecko go o to nie prosi. Czasem lepiej je
zostawić, by rozwiązało problem samo.
Gdy dziecko się zmęczy nauką, jego koncentracja osłabnie. Dlatego najlepiej
jest, by robiło w czasie uczenia krótkie 10-15-minutowe przerwy.
Na atmosferę do nauki wpływa ilość książek w domu oraz nastawienie
rodziców do szkoły i edukacji. Im bardziej rodzice wspierają dziecko w nauce,
tym lepsza jest atmosfera do uczenia się.
Rodzice nie powinni zapominać o pochwale za odrobione lekcje.

Opracowano na podstawie artykułu Aleksandry Nowakowskiej „Jak skutecznie pomóc
dziecku odrabiać lekcje”

