PORADNIK DLA
RODZICÓW
Jak motywować i wspierać dzieci w czasie nauki zdalnej?

CZAS - USTAL
HARMONOGRAM
Bez
pomocy
rodziców
w
dobrym
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.

CO ZAWIERA PLAN
DNIA?
Uporządkuj dziecku dzień i wdrażaj je do
samodzielności.
W planie dnia można wydzielić:
- godziny/pory dnia na naukę (z rodzicem,
rodzeństwem, naukę samodzielną),
- czas na relaks i odpoczynek,
- czas na
realizację zainteresowań,
- czas na obowiązki domowe (u każdego w domu
zapewne różne i o różnej częstotliwości).

UCZMY
ODPOWIEDZIALNOŚCI!
Stałość, powtarzalność w naszym życiu a
zwłaszcza w życiu dzieci jest czymś bardzo
ważnym. Ćwiczeniem odpowiedzialności za
siebie i swoją naukę jest wdrażanie
samodzielności.
Daje ona im poczucie zaufania, bezpieczeństwa
i powoli przygotowuje dzieci do dorosłości.

WPROWADŹ KILKA
ZASAD
Ułatwią one pracę Tobie i Twojemu dziecku!
ZACHĘCAJ DZIECKO DO KONTAKTU Z NAUCZYCIELEM PRZEZ DZIENNIK
ELEKTRONICZNY, CLASSROOM, CZY INNE SPOSOBY ZAPROPONOWANE PRZEZ
NAUCZYCIELA - SZCZEGÓLNIE
W SYTUACJI, GDY COŚ JEST DLA DZIECKA NIEJASNE.
DLA WIELU UCZNIÓW MOŻE BYĆ TO WAŻNA LEKCJA UMIEJĘTNOŚCI ZADAWANIA
PYTAŃ.
WYTŁUMACZ, ŻE ZA NAUKĘ DZIECKO ODPOWIADA SAMO, ALE RODZICE SĄ
ZAWSZE DO DYSPOZYCJI.

POMAGAJ - 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.
PRZY OKAZJI DOMOWYCH OBIWIĄZKÓW ĆWIĆZ: CZYTANIE, ZAPAMIĘTYWANIE,
NOTOWANIE, KONCENTRACJĘ UWAGI.

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. STAWIAJ WYMAGANIA ADEKWATNE DO MOŻLIWOŚCI
SZUKAJ I WZMACNIAJ MOCNE STRONY SWOJEGO DZIECKA.

NIE PORÓWNUJ DZIECKA DO RODZEŃSTWA, KOLEGÓW, LECZ DO POPRZEDNIEGO
POZIOMU JEGO UMIEJĘTNOŚCI - UŚWIADAMIASZ MU W TEN SPOSÓB POSTĘPY I
MOTYWUJESZ DO DALSZEJ PRACY.

„WSZELKIE LUDZKIE DZIAŁANIA
MAJĄ SKŁONNOŚĆ DO
PRZECHODZENIA
W NAWYK…”
PROF. JAKUB ANDRZEJCZAK
Brak motywacji do nauki wynika najczęściej z niewykształcenia u dziecka nawyków do
uczenia się, bądź też jest skutkiem doznanych przez dziecko niepowodzeń. Dziecko
potrzebuje zrozumienia wsparcia i wiary, że sobie poradzi!
Im młodsze dziecko, tym chętniej się uczy! Dlatego bardzo ważne jest, aby podsuwać dziecku
materiał do nauki w formie jak najbardziej „zabawowej”.
Dziecko ma rozwijać w sobie ciekawość poznawczą, a nie traktować
wiedzy jako zmuszanie go do nielubianych czynności. Wykorzystaj fakt, że im młodsze dzieci,
tym łatwiej się uczą poprzez naśladowanie. Musimy wytworzyć działania, których
powtarzalność przejdzie w nawyk ;). Czyli inaczej mówiąc- zadbaj o systematyczność.

„BYŁOBY BŁĘDEM SĄDZIĆ, ŻE ROZUMIEĆ
ZNACZY UNIKNĄĆ TRUDNOŚCI”
JANUSZ KORCZAK

Nie traktuj nauczania zdalnego jako problem, ale
jako nowe wyzwanie, z którym zmierzyć się musisz
nie tylko Ty.

Dlatego, odrzuć wstyd i pytaj!
Zgłaszaj wątpliwości, trudności.
Jedziemy wszyscy na jednym wózku!

ROZMAWIAJ!
POMÓŻ DZIECKU RADZIĆ SOBIE
Z EMOCJAMI!

Tobie jest trudno, ale Twojemu dziecku jeszcze bardziej.
Nowy sposób nauczania to nowa sytuacja, która wyzwala wiele emocji- tych
dobrych, ale i tych złych… Dlatego ważne jest, aby porozmawiać z dzieckiem o tym ,
co czuje, przygotować je do stawania wobec radości, ale i do zmierzenia się ze
smutkiem.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA?
ROZMOWY?

Jeśli Ty lub Twoje dziecko macie obawy „kiedy skończy się kwarantanna?”, „Boże,
ale ja nie wiem, nie umiem tego zrobić!”, czujecie frustrację i złość „wszyscy tacy
mądrzy?! platformy, zdalne nauczanie?! Przecież nikt nie jest do tego przygotowany!”
zapraszamy do kontaktu.
Wszyscy musimy się oswoić z rzeczywistością, w której przyszło nam żyć. Ważne jest,
aby radzić sobie z napięciem, które powstaje. Dlatego poświęć swojemu dziecku czas,
aby nie miało poczucia, że zostało pozostawione samo sobie. Nawet, jeśli Ty odczuwasz
znaczny dyskomfort w związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania, pamiętaj - Masz
prawo tak się czuć.

RODZICU PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ
SAM!
Masz ochotę ponarzekać, podzielić się swoimi wątpliwościami, obawami, lękami,
stresem? Nie ze wszystkim sobie radzisz? Tak może być. To normalne! Skontaktuj się
z pedagogiem, z wychowawcą, z nauczycielem, z dyrektorem. Napisz za pośrednictwem
e-dziennika, zadzwoń.
Każdy z nas, tak jak potrafi, będzie starał się udzielić Ci wsparcia i pomóc.

Zapraszamy do kontaktu przez Librus , pocztę oraz telefonicznego.
milena.strefner-sudnikiewicz@sppezino.pl
beata.mazurek@sppezino.pl
SP Pęzino 91 561 37 76

