
Rekomendacja MEN w sprawie organizacji dzieciom warunków do nauki w domu, motywacji 

i wsparcia dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także o zadbaniu o  

bezpieczeństwo w sieci. 

• Nauka to nie tylko obowiązek, to także przyjemność. Dzieci lubią poznawać nowe rzeczy, 

odnosić sukcesy Spróbuj zachęcić swoje dziecko, by codziennie poświęcało czas na 

naukę. 

• Jeśli jesteś Rodzicem dziecka w młodszym wieku - zamień naukę w zabawę, by zachęcić 

dziecko do działania. Nauka pozbawiona cech zabawy, szybko może stać się przykrym 

obowiązkiem. 

• Korzystaj z nowoczesnych pomocy naukowych, pamiętając, że są one uzupełnieniem 

podręczników i książek. 

• Zachowaj zdrowy rozsądek i ucz dziecko odpowiedzialności - zdobywanie wiedzy nie 

opiera się niestety wyłącznie na zabawach, multimediach czy wspólnych odkryciach. 

Dziecko musi mieć świadomość, że nauka to jego obowiązek. Nauczanie nie może 

opierać się wyłącznie na nowoczesnych pomocach naukowych, często nauka musi być 

prowadzona tradycyjnym sposobem. Zadbaj, by dzieci zapisywały treści do zeszytu 

przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń. Sprawdź, czy właściwie wykonało zadanie. 

• Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem o celowości nauki zdalnej. 

• Ustal z dzieckiem harmonogram pracy, niech pracuje codziennie w ustalonych 

godzinach, najlepiej w tych godzinach, w których normalnie przebywa w szkole, jeśli w 

domu jest jeden komputer i kilkoro dzieci – ustal harmonogram: kto, w jakich godzinach 

pracuje przy komputerze, w jakich godzinach pracuje z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń 

itp. 

• Ważne będzie określenie i wskazanie etapów pracy. W zależności od tego na ile dziecko 

jest samodzielne – pomóż mu określić, jak ma rozłożyć czas przy nauce. Należy 

pamiętać o racjonalnym rozłożeniu obowiązków. Dziecko musi mieć też czas wolny. 

• Dopinguj swoje dziecko do pracy, nie krytykuj, dostrzegaj to, co pozytywne. 

• W tych dniach Twoje dziecko będzie więcej czasu pracowało przy komputerze, 

wykorzystując różne formy komunikowania się. Zwracaj uwagę, co w danej chwili robi 

Twoje dziecko przy komputerze. 

• Ustal jasne zasady – jasno określ, czego nie może robić w Internecie – podawać 

numerów telefonu, umieszczać zdjęć rodzinnych itp. 

• Warto też wskazać czas – jak długo nasza pociecha w ciągu dnia może korzystać z 

różnego rodzaju mediów i w jakich godzinach, może się zdarzyć, że pod pretekstem 

nauki, będzie przesiadywało nadmierną ilość czasu przy telefonie, laptopie. 

• Nie odcinaj dziecka od Internetu, ale ucz go mądrego korzystania z tych zasobów 

wiedzy. 

• Naucz swoje dziecko ograniczonego zaufania – nie wszystko to, co widzimy w Internecie 

jest zgodne z prawdą. 

  

 


