
Jak zorganizować dzieciom warunki do pracy w domu? 

 

Drodzy Rodzice,  

ostatnie dni to szczególny czas dla nas wszystkich. Zarówno Wy, jak i Wasze dzieci 

stanęliście przed trudnym zadaniem, jakim jest edukacja domowa. Niektórzy doskonale 

odnajdą się w takich warunkach, inni nieco gorzej. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że czas 

obecnej nauki w domach to szereg trudnych działań, jakie wspólnie podejmujecie. Oto kilka 

wskazówek, jak zorganizować dzieciom warunki do pracy w domu, by edukacja domowa 

przebiegała sprawniej. 

 

1. Okaż zrozumienie, wspieraj – dla nas dorosłych sytuacja, jaka obecnie panuje w naszym 

kraju, jest nadzwyczajna, nic więc dziwnego, że dla dzieci także. Wyjaśniaj na bieżąco 

wątpliwości, z jakimi mierzy się Twoje dziecko; tłumacz, skąd wynikają zakazy (na przykład 

dotyczące życia towarzyskiego) i nakazy (związane m.in. z systematyczną nauką w domu). W 

tym szczególnym czasie Twoje dziecko potrzebuje wsparcia bardziej niż zwykle. Pomóż mu 

się odnaleźć w tej nowej sytuacji. 

2. Przygotuj przestrzeń – może to być biurko, stolik lub stół w salonie. Ważne, by przestrzeń 

do pracy spełniała kilka podstawowych zasad. Przede wszystkim dziecko musi mieć miejsce – 

sprzątamy tak, by wokół dziecka panował ład i porządek (zbędne rzeczy tylko rozproszą 

uwagę Twojego dziecka). Pamiętaj, by przestrzeń do pracy stolikowej była dobrze oświetlona 

– światło powinno padać z lewej strony pracującego (u dzieci praworęcznych, a u 

leworęcznych odwrotnie). Pamiętaj, żeby ograniczyć dostęp bodźców, które będą 

przeszkadzały Twojemu dziecku w nauce. Na czas pracy dziecka zrezygnuj z oglądania 

telewizji, słuchania radia, rozmów telefonicznych. Odpowiednie warunki do pracy polepszą 

jakość nauki. 

3. To nie jest kara – nie traktuj nauki w domu jako kary dla swojego dziecka. Jeśli jakieś 

zachowanie dziecka nie spodoba Ci się, nie zmuszaj go w ramach kary do czytania książek i 

pracy domowej. Potraktuj obecną sytuację jako możliwość zdobycia dodatkowych 

umiejętności – to świetny czas, by dzieci nauczyły się samodyscypliny oraz samodzielnego 

poszukiwania wiedzy w alternatywnych źródłach. To także czas na bardziej kreatywne 

zadania – wykorzystajcie go wspólnie. 

4. Bądź wsparciem w nauce – rodzic w miarę możliwości powinien czuwać nad prawidłowym 

przebiegiem nauki. Nie oznacza to wykonywania zadań za dziecko. Jeśli Twoje dziecko 



czegoś nie rozumie, wytłumacz, podpowiedz mu, ale nie dawaj gotowych rozwiązań. Gotowe 

odpowiedzi zastąp pytaniami otwartymi, na przykład: A jak Ci się wydaje? Jak mógłbyś to 

zrobić? Gdybyś wiedział, to jak byś to rozwiązał? 

5. To nie jest wyścig – nie robimy zadań na czas. Jeśli Twoje dziecko komunikuje Ci potrzebę 

przerwy – zróbcie ją. Wykonajcie kilka pajacyków albo innych aktywności ruchowych. 

Krótkie przerwy między zadaniami stolikowymi sprawią, że praca dziecka będzie bardziej 

efektywna. 

6. Doceń wysiłek – pamiętaj, że sytuacja związana ze stanem zagrożenia epidemicznego 

zaskoczyła nas wszystkich. Zarówno dorośli, jak i dzieci nie mogli się do tej sytuacji 

odpowiednio przygotować. Styl edukacji Twojego dziecka uległ sporej zmianie, która dla 

niego jest ogromnym wyzwaniem. Doceniaj każdy wysiłek, jaki wkłada w pracę. Chwal 

efekty, nawet jeśli są one dalekie od Twoich oczekiwań. Pamiętaj, że Twoje dziecko patrzy na 

świat ze swojej, dziecięcej perspektywy. 

7. Podsuwaj pomysły – zachęcaj swoje dziecko do aktywnego poszukiwania wiedzy. 

Spróbujcie uczyć się z różnych dostępnych źródeł, także wykorzystując nowe technologie. 

Pamiętajcie także, że przez dziennik elektroniczny macie możliwości stałego kontaktu z 

wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami – oni także mogą służyć Wam radą w razie 

wszelkich wątpliwości. 
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