
Szanowni Państwo!  

Znaleźliśmy się obecnie w dziwnej i  trudnej dla wszystkich sytuacji. Szkoła jest zamknięta, nie wolno 
wychodzić z domu. Pomimo tych ograniczeń wszyscy wciąż wywiązywać się ze swoich codziennych 

obowiązków. Dotyczy to wszystkich, bez względu na wiek. Nie ma możliwości realizowania zajęć 

szkolnych w takiej formie, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni.  W związku z tym uczniowie zostali 

zobligowani do nauki zdalnej. Jest to nowość, z którą musimy się zmierzyć wszyscy, uczniowie, 
nauczyciele, rodzice.  

Zdalne nauczanie wymaga od ucznia dużego zaangażowania , a warunkiem odnoszenia sukcesów jest 

systematyczność – realizowanie poleceń i zadań krok po kroku, zgodnie z zaleceniami nauczyciela 
prowadzącego. 

Poniżej kilka uwag, które mogą pomóc w odnalezieniu się w tej niecodziennej sytuacji.  

1.Jak organizować dzieciom warunki do nauki domu?  

 Należy wyznaczyć dzieciom stałe godziny przeznaczone do nauki zdalnej. Ten rodzaj 

przyswajania wiedzy jest wyzwaniem, ponieważ realizowanie edukacji w warunkach 

domowych niestety sprzyja mniejszej mobilizacji oraz motywacji uczniów do przyswajania 
zadanego materiału. Korzystanie z komputera przez kilka godzin dziennie jest w obecnej 

sytuacji konieczne . Dobrze jest, kiedy to są godziny poranne i przedpołudniowe (ok. 9-10 do 

12-13). Wtedy jesteśmy najbardziej aktywni, a nasz układ nerwowy jest optymalnie wydajny.  

 Wyznaczenie stałego czasu przeznaczonego na naukę pomoże dziecku wejść w odpowiedni 

tryb sprzyjający koncentracji uwagi i „odgrodzi” czas edukacji od czasu wolnego, który 

można wykorzystać na odpoczynek, rozmowy z najbliższymi.  

 Warto też wspólnie ze swoim dzieckiem prześledzić propozycje przygotowane m.in. przez 

MEN, w których można odnaleźć interesujące strony internetowe, materiały edukacyjne itp, 

które pomogą rozbudzić ciekawość edukacyjną.  

2. Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?  

 warto porozmawiać z dzieckiem o tym, co dzieje się obecnie na świecie. Pozwoli to 

zrozumieć mu, że każdy z nas musi pogodzić swoje codzienne życie z trudami i 

ograniczeniami związanymi z obecnymi warunkami. Dziecko powinno zrozumieć, że czas, w 

którym nie może uczyć się ze swoimi kolegami w budynku szkoły, nie może być 
zmarnowany.  

 Warto wyjaśnić, że każdy z nas ma jakieś obowiązki, także i dziecko, realizujemy je w różny 

sposób. Obecnie nieco inaczej niż wcześniej. Nasze dziecko ,  jako odpowiedzialna młoda 

osoba  powinna wywiązywać  się ze swoich obowiązków ucznia.  Ten wolny czas ( bez 
chodzenia do szkoły) może wydawać się okazją do rozluźnienia, , może spowodować 

zaległości, z którymi uczeń w późniejszym czasie będzie miał problem.  

3. Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?  

Podczas zawieszenia zajęć dzieci i młodzież są zobligowane do nauki w systemie zdalnym. Za 

pośrednictwem Internetu mają dostęp do przerabianego materiału, wykazu ćwiczeń i zadań zleconych 
przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów.  

Okazja do nauki w sposób zdalny może być wspaniałą sposobnością do rozwijania w uczniu 

samodyscypliny, koncentracji uwagi oraz organizacji swojego czasu. Niestety dziecko, które ma 
możliwość korzystania z Internetu do celów naukowych niekoniecznie do tych właśnie celów może go 

używać. 

 Dlatego rodzice powinni dołożyć wszelkich starań o zwrócenie uwagi co właściwie dziecko robi 
przed komputerem, tabletem. 



 Czy aby na pewno są to strony powiązane ze zdalną edukacją?  

 Warto szczególnie w tym czasie zadbać to, by dzieci nie miały okazji do rozpraszania się 

innymi rzeczami, które za pośrednictwem Internetu mogą robić.  

 Przypomnienie dzieciom o zagrożeniach związanych z dostępem do różnorodnych stron oraz 

podkreślenie o potrzebie informowania o wszystkich niepokojących dziecka rzeczach w 
związku z korzystaniem z Internetu jest teraz bardzo istotne 

Wszystkie badania naukowe przemawiają za tym , że dzieci i młodzież nie powinny spędzać zbyt 

wiele czasu przed telewizorem i komputerem. 
 Dzieci poniżej 3 roku życia w ogóle nie powinny oglądać telewizji i korzystać z komputera. W grupie 

wiekowej od 3 do 7 lat dozwolone jest maksymalnie 30 minut dziennie, czyli 3,5 godziny tygodniowo. 

Z kolei dzieci w wieku od 7 do 12 lat mogą maksymalnie spędzać dziennie przed monitorem lub 
telewizorem około 60 minut. Tymczasem CBOS podaje, że w tej grupie wiekowej dzieci średnio 

tygodniowo spędzają w internecie i przed TV dwa razy więcej czasu – 14 godzin. 

Pamiętajmy o tym także teraz. 

W większości domów znajdują  się takie rzeczy, jak gry planszowe, puzzle. Czy nie byłoby wspaniale 

po całym dniu rodzinnie zagrać w jakąś ciekawą grę edukacyjną? A może popołudniowe układanie 

puzzli? Możliwości jest wiele. 
 

Życzę wszystkim wytrwałości w tym trudnym czasie, udanej współpracy ze szkołą, pogłębionych 

kontaktów rodzinnych. 


