
Materiały pomocnicze dla rodziców wspomagające pracę zdalną 

 

Drodzy rodzice! 

W chwili obecnej w naszym kraju realizowana jest nauka na odległość. Nauczyciele 

dokładają wszelkich starań, by w różnych formach kontynuować nauczanie. Przekazujemy 

Wam kilka porad, by ten proces stał się bardziej owocny. 

 

1. Nauka w domu stała się koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten szczególny 

czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji                   

i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych. 

2. Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy: 

a) edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy 

wskazanymi przez nauczyciela , 

b) sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności 

ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych 

c) dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być 

zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej 

żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną, 

d) rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku 

kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, 

wspólne gry planszowe. 

3. Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistością. 

Pamiętajmy, że w dalszym ciągu trwa rok szkolny, wiedza, którą uczniowie teraz 

przyswajają będzie wykorzystywana w dalszej realizacji podstawy programowej                    

z danego przedmiotu. Należy wykazać się dojrzałością oraz obowiązkowością,                      

by z sukcesami kontynuować naukę po powrocie do szkoły. 

4. Systematycznie kontaktuj się z wychowawcą klasy, by na bieżąco śledzić wyniki 

swojego dziecka. 

5. Zgłaszaj szkole swoje spostrzeżenia na temat  przebiegu uczenia na odległość, np. 

trudności techniczne, zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla Twojego dziecka. 

6. Zorganizuj swojemu dziecku warunki do nauki w domu – kącik, pomieszczenie, 

dostęp do urządzeń mobilnych. 

7. Wspólnie z dzieckiem ustal stałe godziny nauki i odpoczynku. 

8. Nagradzaj za pilność, systematyczność i samodzielną naukę dobrym słowem. 

Wspieraj swoje dziecko w budowaniu  jego samooceny. 

9. Pomóż dziecku w zrozumieniu poleceń. Motywuj do samodzielnego rozwiązywania 

zadań. 

10. Jeżeli Twoje dziecko zdaje w tym roku egzamin ósmoklasisty, zachęć do skorzystania 

z materiałów publikowanych przez CKE, w tym z próbnych testów. 

11. Szczególnie istotne jest wsparcie uczniów realizujących zajęcia rewalidacyjne                        

w formie zdalnej. Wynika to ze specyfiki tych zajęć, podczas których dziecko 

wymaga pomocy nauczyciela (w nauczaniu zdalnym – rodzica) w każdym etapie 

realizowanego zadania. Pomocą dla rodziców są filmy instruktażowe, do których linki 

zamieszczają nauczyciele w proponowanych lekcjach. 


