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Szanowni Rodzice, 

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w obliczu walki  

z koronawiurem COVID-19, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zostały 

zawieszone, rozpoczął się okres nauki zdalnej. 

Jest to sytuacja nietypowa, trudna i stresogenna zarówno dla Państwa jak i dla 

dzieci i młodzieży, musimy się jednak z nią zmierzyć. 

Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy i pracownicy szkoły są w ciągłej 

gotowości, pracują wytrwale by umożliwić dzieciom naukę zdalną. Służymy pomocą, 

radą i wsparciem. Państwa dzieciom przekazywane są materiały do samodzielnej 

pracy. Proszę abyście pozostali Państwo w kontakcie teleinformatycznym ze szkołą  

i śledzili przekazywane dzieciom zadania, polecenia i informacje. Tylko współpraca 

pomiędzy szkołą a Państwem pozwoli nam wszystkim, aby dla naszych dzieci był to 

czas dobrze, z pożytkiem wykorzystany. 

 

I. PODSTAWOWE ZASADY 

1. Podstawą jest przestrzeganie zasad higieny i czystości pomieszczeń przez 

wszystkich domowników. 

2. Unikajmy skupisk ludzkich – dbajmy, żeby dzieci wychodziły z domu tylko 

wówczas gdy naprawdę jest to konieczne. 

3. Dostosowujmy zakres informacji o rozwoju pandemii do wieku dziecka. 

 

II. NAUKA ZDALNA – WYZWANIE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

1. Pamiętajmy, że obecna przerwa w zajęciach szkolnych to nie wakacje czy ferie, 

to decyzja podjęta dla naszego bezpieczeństwa, aby zapobiec rozprzestrzenianiu 

się koronawirusa, dlatego mobilizujmy dzieci do nauki. 

2. Jednak nauka w domu nie musi być jedynie żmudnym wypełnianiem ćwiczeń. 

Nie wychodząc z domu możemy zwiedzić muzea (nie tylko te polskie), nauczyć 

się kodowania, czy utrwalić zdobytą wiedzę. Z pomocą przychodzą materiały  

i platformy przygotowane przez różnego rodzaju instytucje, ich szczegółowy 

opis znajdziecie Państwo na stronach internetowych: 

 https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje oraz https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalna-

klasa.  

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalna-klasa
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalna-klasa


3. Na stronie MEN znajdziemy materiały edukacyjne, które mogą być pomocą 

dla uczniów. To różnego rodzaju strony internetowe, które warto odwiedzać. 

MEN poleca nie tylko platformy, w których znajdziemy szkolne 

lektury czy internetowy podręcznik, ale też stronę Centrum Nauki Kopernik - 

znajdziemy tam m.in. materiały i filmy edukacyjne. Na ministerialnej stronie 

„Zdalne lekcje” dostępne są propozycje materiałów dydaktycznych  

z podziałem na klasy. 

4. Młodszym dzieciom możemy zaproponować wiele platform edukacyjnych, 

które najczęściej są darmowe – dzięki nim dziecko może poćwiczyć 

mnożenie, napisać wirtualne dyktando czy odbyć  warsztaty kodowania.  

W mediach społecznościowych warto podglądać hasztag #naukawdomu - 

znajdziemy tam nie tylko opisy tego, jak poradzić sobie ze zdalnymi lekcjami, 

ale i wiele ciekawych propozycji zajęć online. 

5. Które strony warto polecić dzieciom? Wiele muzeów przeniosło swoje 

działania do sieci. Na wirtualne lekcje zaprasza Muzeum Powstania 

Warszawskiego, a POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich oferuje m.in. 

spacer po jednej z wystaw. Możemy także – nie wychodząc z domu - 

odwiedzić wiele polskich i zagranicznych placówek m.in. Wawel, Muzeum 

Zamkowe w Malborku, Kopalnię Soli w Wieliczce czy Luwr. 

6. YouTube to środowisko doskonale znane nastolatkom (ale i nierzadko 

młodszym dzieciom). Polećmy im kanały, których oglądanie będzie 

połączenie przyjemnego z pożytecznym. To np. Pan Belfer czy Crazy Nauka. 

Pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie naszych dzieci w sieci, o czym będzie 

jeszcze mowa w dalszej części Poradnika. 

7. Nauka w domu to także czytanie lektur. Przeczytać możemy je w bibliotekach 

online, utrwalić – oglądając ekranizacje. Na kanale TVP Kultura 

wyemitowane zostanie m.in. „W pustyni i w puszczy” czy „Kamizelka”. 

Ekranizacje znajdziemy także w kolekcji „Lektury na ekranie” TVP VOD. 

8. Organizowanych jest również wiele warsztatów tematycznych i webinariów.  

 

 

III. JAK POMÓC DZIECKU? 

 

By pomóc dziecku w nauce powinniście Państwo skupić się na 3 zagadnieniach: 

 otoczeniu, w którym dziecko się uczy; 

 podejściu do nauki; 

 technikach efektywnej nauki. 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna
https://lektury.gov.pl/
https://lektury.gov.pl/
http://wlaczpolske.pl/
https://esero.kopernik.org.pl/
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html
https://pl.khanacademy.org/
https://pl.khanacademy.org/
https://dyktanda.online/app/
http://cyfrowydialog.pl/2020/03/14/stem-kindloteka-dla-kazdego-warsztaty-online/?fbclid=IwAR2qU_ezvL-91Vt-VHaJq9Vka99C84KJ3A8NZ6BZXYf0S5TVX_SrrZmG9vs
https://www.1944.pl/artykul/muzeum-zamkniete-do-odwolania,5015.html
https://www.polin.pl/pl/muzeum-polin-w-twoim-domu
http://gry.wawel.krakow.pl/#/
https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/?v=10#/69124/179.998
https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/?v=10#/69124/179.998
https://www.ai360.pl/panoramy/278
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=PAN


1. Zadbaj o miejsce i czas nauki 

 Jeśli chcemy pomóc dziecku w nauce, zarezerwujmy na nią taki czas, w którym 

Waszemu dziecku uczy się najlepiej. 

 Spróbujmy poznać jego rytm, zamiast dostosowywać czas odrabiania zadań 

wyłącznie pod siebie. Jeśli Państwa pociecha będzie zmęczona lub śpiąca, nauka 

potrwa dłużej. Nie będzie również efektywna. 

2. Zadbaj o porządek i brak rozpraszaczy 

 Na czas nauki i odrabiania zadań wyłączmy telewizor i muzykę (zwłaszcza tę  

z tekstem). Uważajmy również, by samemu nie rozpraszać dziecka np. dopytując 

je, co będzie jadło na kolację. 

 Zadbajmy o porządek na biurku i w pokoju. 

 Coraz więcej dzieci korzysta ze smartfonów i telefonów komórkowych. Jeśli 

Wasza pociecha również go posiada,  niech na czas nauki wyłączy dźwięk, 

wibracje, a sam telefon odłoży gdzieś za siebie. Dzięki temu nie będzie kusiła go 

chęć sprawdzenia Facebooka, czy odpisania na smsa. 

3. Naucz dziecko robić przerwy 

 Gdy widzimy pojawiające się u dziecka zniechęcenie lub frustrację, zróbmy 

krótką przerwę. Od najmłodszych lat uczmy dziecko przeplatać naukę aktywnym 

odpoczynkiem. 

 Pamiętajmy, że długość sesji nauki powinna zależeć od wieku dziecka. Nie 

powinny one jednak przekroczyć 45 minut. 

4. Zadbaj o zdrowie i kondycję swojego dziecka 

 Nie zapomnijmy o diecie dla umysłu i  zdrowych przekąskach. Ciężki obiad  

z pewnością nie służy nauce, za to garść bakali czy sałatka warzywna będzie 

doskonałą przekąską przed nauką oraz w przerwie pomiędzy zadaniami. 

 Przed nauką przewietrzmy pokój, a jeśli pogoda na to pozwala pozostawmy 

otwarte okno. Dotlenienie mózgu jest kluczowe w pracy umysłowej, a poza tym, 

jak pokazują badania, niższa temperatura sprzyja koncentracji. 

 Zadbajmy o długość i jakość snu dziecka. Pamiętajmy, że dziecko potrzebuje 

większej ilości snu niż osoba dorosła. 10-12 godzin jest wciąż normalne.  

 

5. Zadbaj o właściwe podejście i motywację do nauki. 

 Nie rozwiązujmy zadań za dziecko. To przynosi korzyść (oszczędność czasu  

i frustracji) tylko na krótką metę. W dłuższej perspektywie zaległości zaczną się 

nawarstwiać. 

 Zachęcajmy dziecko, by robiło więcej niż się od niego wymaga. Jeśli widzimy, że 

„zaskoczyło”, niech rozwiąże jeszcze jeden przykład czy zadanie. Pomoże mu to 

nie tylko lepiej utrwalić wiedzę, lecz również podniesie jego pewność siebie. 

http://zorganizowani.com/koncentracja-poznaj-klucz-do-sukcesu-pobierz-darmowy-e-book/


 Wskazujmy dziecku zastosowania zdobywanej przez nie wiedzy. Podsuwajmy 

pomysły, gdzie będzie mogło ją praktycznie wykorzystać.  

 Włączmy w naukę odrobinę rywalizacji. 

 

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIECI 

 

W związku z faktem, iż zarówno nauka jak i kontakty międzyludzkie aktualnie 

przeniosły się w znacznej mierze do Internetu, chciałabym przypomnieć Państwu 

podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w sieci. 

 

 



Kluczowe jest przestrzeganie podstawowych zasad, mianowicie: 

1. Ustalmy z dzieckiem zasady korzystania z Internetu. 

2. Udostępniajmy dziecku jedynie pozytywne i bezpieczne treści. 

3. Rozmawiajmy z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci. 

4. Nauczmy dziecko zasad ograniczonego zaufania, że osoba poznana  

w sieci nie musi być tym za kogo się podaje. 

5. Nauczmy dziecko by nie podawało swoich danych osobowych oraz by 

nie opowiadało o rodzinie. 

6. Skonfigurujmy ustawienia bezpieczeństwa w urządzeniach. 

7. Zainstalujmy program do kontroli rodzicielskiej. 

8. Określmy czas, jaki dziecko może spędzić w sieci odpowiedni do jego 

wieku.   

9. Jeżeli to możliwe ustawmy komputer w miejscu powszechnie dostępnym 

w domu. 

 

     Życzę powodzenia  

         i wytrwałości  

w nowej rzeczywistości  

 

                          Maria Kupajska 

                                Pedagog 

 

 


