
I N F O R M A C J E  D L A  R O D Z I C Ó W  

 

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu? 

Drogi Rodzicu... 
 

 zachęć swoje dziecko do uczenia się w pewnych, stałych godzinach, w czasie 

gdy w mieszkaniu panuje spokój i cisza, 

 postaraj się umożliwić dziecku świadome korzystanie podczas nauki z pomocy 

komputera; jednocześnie uświadom, że nadmierne korzystanie może być 

„złodziejem czasu”, 

 w czasie odrabiania lekcji nie odrywaj od nauki, wydając co chwilę różne 

polecenia do wykonania, 

 zadbaj o odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i wykształcenia swojego 

dziecka, 

 uświadamiaj swoje dziecko, że szkoła i postępy w nauce są czymś bardzo 

ważnym 

 utrzymuj kontakt ze szkołą, z wychowawcą klasy, z nauczycielami :-) 

 

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego 

uczenia się poza szkołą? 

 

Oto kilka refleksji na temat, jak rodzice mogą pomóc dziecku w nauce 

w obecnej sytuacji (i nie tylko) 

 

Drodzy Rodzice... 
 

1. Powitajcie z uśmiechem każdy nowy dzień. 

Spotkajcie się ze swoim dzieckiem „przy stole” z herbatą, kawą, ciachem 

i przedyskutujcie obecną sytuację, nie „nakręcajcie się”, opierajcie się 

na faktach dotyczących obecnej sytuacji, rozmawiajcie rzeczowo. 

2. Interesujcie się postępami  i problemami dziecka. Bądźcie aktywni w jego 

życiu. 

3. Codziennie rozmawiajcie ze swoim dzieckiem. Nie tylko: Co tam w szkole?, 

Co zadane? Zapytajcie lepiej: Jakie masz plany na dziś? Jak sobie radzisz? 

Jak mija Ci dzień? 

4. Jeśli w obecnym czasie pracujecie po powrocie do domu, spróbujcie 

powstrzymać emocje. Nie krzyczcie na wejściu: „to ile czasu siedziałeś 

na FB?”, „pewnie oglądałeś telewizję, grałeś przez cały dzień”, „no to teraz 

koniec tego dobrego”, „kiedy masz zamiar odrobić lekcje?”, „ciekawe kiedy 



masz zamiar poprawić oceny?”...itp. Nie zaczynajcie od informacji 

negatywnych, za to mówcie o swoich odczuciach np. „martwię się, że tyle 

czasu spędzasz przed ekranem”, „widzę Twoje zmęczenie”. Nazywajcie 

emocje, nie oceniajcie. 

5. Mądrze motywujcie. W procesie uczenia się motywacja odgrywa dużą rolę. 

Jest siłą pobudzająca do nauki, zdobywania wiedzy, rozszerzania 

zainteresowań. Od kar lepsze są nagrody, ale stosowanie ich musi być 

ostrożne. „Złotym środkiem” jest drobna nagroda, np. w postaci pochwały. 

Dziecko będzie miało poczucie, że rodzice interesują się jego życiem. 

6. Wspierajcie, ale nie wyręczajcie. W procesie uczenia się ważną rolę odgrywa 

samokontrola wykonanej pracy. Zachęcajcie swoje dziecko do podejmowania 

wysiłku, do pokonywania trudności, wtedy uwierzy we własne możliwości. 

7. Doceniajcie osiągnięcia dziecka.  O ile łatwo jest doceniać osiągnięcia dziecka, 

które otrzymuje dobre stopnie, to gorzej jest z dzieckiem, które ma kłopoty 

w nauce. Gdy rozpoznacie naturę trudności, wspólnie zastanówcie się nad 

rozwiązaniem problemu.  Nie pozwól dziecku, by źle mówiło o sobie: „jestem 

głupi”, „nie dam rady”, „i tak mi się nie uda”. Są to głosy, które są wrogami 

sukcesu. 

8. Budujcie w dziecku poczucie własnej wartości. Dziecko będzie pozytywnie 

myślało o sobie, gdy będzie miało poczucie własnej wartości. Wiara 

we własne możliwości może zaprowadzić na sam szczyt, a jej brak powoduje 

utratę mnóstwa fantastycznych okazji do nauki, zabawy, poznania ciekawych 

ludzi. 

9. Znacie swoje dzieci najlepiej. Zapewniajcie swoją pociechę o tym, że jest 

dla Was ważna i że ją kochacie. 

10. Uświadamiajcie swoje pociechy, że szkoła i postępy w nauce są czymś bardzo 

ważnym. Utrzymujcie kontakt ze szkołą, z wychowawcą klasy, z nauczycielami. 

 

Jak skorzystać i zachęcić do skorzystania 

z materiałów edukacyjnych na odległość? 

 

Zamknięta szkoły nie oznacza przerwy w edukacji. 

 

Kontakt nauczyciela z uczniem możliwy jest za pośrednictwem Internetu, odbywa 

się w trybie synchronicznym (w czasie rzeczywistym, jednoczesna obecność 

w sieci ucznia/uczniów i nauczyciela) lub asynchronicznym (uczeń sam wybiera 

czas nauki).  

 

 

 

 

 



Posiada on następujące zalety: 

 

 elastyczność – zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych 

znajdujących się na stronach WWW lub serwerach FTP z dowolnego miejsca 

i w dowolnym czasie; 

 zindywidualizowany czas i tempo nauki, dostosowane do potrzeb i możliwości 

konkretnego ucznia; 

 możliwość samokontroli uzyskiwanych rezultatów; 

 czas na przemyślenie poznawanego materiału (w warunkach typowej lekcji jest 

raczej trudno); 

 łatwość aktualizacji i uzupełniania źródeł wiedzy. 

 

Edukacja asynchroniczna jest prowadzona głównie przy pomocy specjalnych 

platform, ale także poczty elektronicznej, grup dyskusyjnych oraz multimediów. 

 

Twoje dziecko będzie czuło się zmotywowane do nauki na odległość, gdy będzie: 

 

 znało cele, jakie ma osiągnąć,  

 znało zasady pracy na odległość,  

 znało sposoby docierania do źródeł, 

 miało poczucie wpływu na to, co robi,  

 widziało rezultaty swoich działań,  

 miało wsparcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykaz stron i platform edukacyjnych 

 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-

dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/ 

 

 

oraz 

 

 

https://www.legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji 

Baza legalnych źródeł. 

https://kultura.onet.pl/teatr 
Teatr bez wychodzenia z domu. Najlepsze polskie spektakle do zobaczenia online. 
 

https://www.khanacademy.org/ 

Witryna daje nam dostęp do tysięcy kursów, z których już ponad 2000 dostępnych 

jest w języku polskim. Wśród tematów kursów znajdziemy wiedzę na różnych 

poziomach od podstawówki po uczelnie wyższe. Tematyka obejmuje m.in. sztukę, 

medycynę, matematykę, biologię, chemię i ekonomię. 

Na platformie e-leraningowej Khan Academy wiedza jest przekazywana w formie 

krótkich kilku-kilkunastu minutowych wykładów. Łatwo więc utrzymać wysoki 

poziom koncentracji. I o to właśnie chodzi! Dodatkowo po „przerobieniu” 

zagadnienia możemy wziąć udział w teście i sprawdzić, ile tak naprawdę 

zapamiętaliśmy. To jednak nie wszystko – serwis posiada swoją własną aplikację, 

dzięki której będziesz miał błyskawiczny dostęp do interesujących Cię treści dzięki 

przejrzystemu interfejsowi. 

 

https://www.ted.com/ 

Serwis legenda zawierający wykłady na najróżniejsze tematy z zakresu 

psychologii, kontaktów międzyludzkich, techniki, sztuki, medycyny itp. Nie jest 

to typowa platforma edukacyjna, z której nauczymy się np. obliczać 

monotoniczność funkcji lub gdzie zgłębimy stosunki polsko francuskie 

w dwudziestoleciu międzywojennym. Jest to jednak miejsce, do którego 

koniecznie powinien zaglądać każdy, kto chce pozostać na bieżąco z najnowszymi 

odkryciami, trendami i przemyśleniami specjalistów z konkretnych dziedzin. Serwis 

posiada aplikację dostępną na smartfony i tablety. Pozwala ona na pobieranie 

prezentacji w formie wideo lub audio i dostęp do nich nawet gdy jesteśmy offline. 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/
https://www.legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji
https://kultura.onet.pl/teatr
https://www.khanacademy.org/
https://www.ted.com/


http://matematyka.pisz.pl/index.html 

Polska darmowa platforma edukacyjna dotycząca matematyki. Nie zawiera 

filmików i prezentacji, ale grafiki wzbogacone o bardzo zwięzły tekst, doskonale 

tłumaczą zagadnienia rozpoczynając od różnicy pomiędzy cyframi i liczbami, 

a na całkowaniu przez części i podstawienie skończywszy. Świetna „ściąga” 

z wzorów i podstawowych praw pozwalająca odkurzyć materiał przed 

całościowymi egzaminami. Większość tematów zawiera zadania z rozwiązaniami. 

 

https://wolnelektury.pl/ 

Strona, na której znajdziemy dostęp do blisko 3500 książek ze zbioru Biblioteki 

Narodowej, Śląskiej i Elbląskiej. Darmowy dostęp do lektur i klasyki literatury 

w formie m.in. PDF i epub pozwalającej otwierać książki na czytnikach ebooków. 

Świetna alternatywa zwłaszcza dla uczniów poszukujących lektur. 

 

https://polona.pl/ 

Strona Biblioteki Narodowej zawierająca ponad milion obiektów. Wśród nich 

książki, rękopisy, grafiki, pocztówki, nuty, mapy itp. Pomocne zwłaszcza 

przy przygotowywaniu prezentacji, rozprawek itp. 

 

Strony, które pozwalają uczyć się języka angielskiego  
i odnoszą się do współczesnych wydarzeń 

 
 

1. BBC Learning English.  

Strona zawiera: video, teksty i podcasty z dopasowanymi do nich ćwiczeniami 

na różnych poziomach zaawansowania. Znajdziecie tu również sekcję 

dotyczącą gramatyki, biznesowego angielskiego oraz gry i zabawy językowe. 

Wszystko oczywiście w standardzie brytyjskim. 

2. Learning English / Cambridge English.  

Bogaty zbiór różnorodnych ćwiczeń online. Ćwiczenia dotyczą różnych 

umiejętności i są przeznaczone na różne poziomy zaawansowania, 

od A1 do C2. 

3. Voa Learning English.  

Zbiór artykułów i wideo dla amatorów angielskiego amerykańskiego. Materiały 

dostępne są na trzech różnych poziomach zaawansowania: 1 (podstawowy), 

2 (średniozaawansowany) i 3 (zaawansowany). 

4. Ted Talks.  

Nie jest to strona poświęcona nauce angielskiego sensu stricto, ale osoby 

bardziej zaawansowane znajdą na niej tysiące nagrań na przeróżne tematy. 

Wideo można oglądać z napisami lub bez. 

5. Anglophenia.  

Kanał na YouTube, gdzie znajdziecie dziesiątki nagrań dotyczących języka 

angielskiego i kultury brytyjskiej oraz amerykańskiej. 

http://matematyka.pisz.pl/index.html
http://zorganizowani.com/szybka-nauka/jak-szybko-uczyc-sie-wzorow-z-matematyki-nauczyc/
https://wolnelektury.pl/
https://polona.pl/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/
http://learningenglish.voanews.com/
https://www.ted.com/talks
https://www.youtube.com/user/AnglopheniaTV
https://www.lingualand.pl/kurs-jezyka-angielskiego-krakow/
https://www.lingualand.pl/kurs-jezyka-angielskiego-krakow/

