
Jak wspierad dzieci i motywowad je do systematycznego uczenia się 

Każda nowa sytuacja wymaga oswojenia. Przeniesienie nauki ze szkoły do domu to nowe realia dla 

wszystkich zaangażowanych: i dzieci, i nauczycieli, i rodziców. Wszyscy muszą nauczyd się 

funkcjonowania w nowych okolicznościach, do których nikt nie miał czasu wcześniej się przygotowad. 

Dlatego w tej sytuacji najważniejsza jest komunikacja. Informacje, czy przygotowywane przez 

nauczycieli materiały i dawane wskazówki sprawdzają się w domowych realiach, mogą ułatwid 

dostosowanie edukacyjnych treści do potrzeb i możliwości naszych uczennic i uczniów. Teraz 

podpowiadamy, jak motywowad dzieci, by czas przymusowo spędzony w domu sprzyjał ich 

rozwojowi. 

Pozwól dziecku współuczestniczyd w ustaleniu nowych reguł 

Wykonywanie swoich obowiązków staje się łatwiejsze, gdy rozumie się ich sens i brało się udział  

w ustaleniu ich zakresu i sposobu realizacji. Wyjaśnij dziecku obecny kryzys, w związku z którym, chod 

nie chodzi do szkoły, to nie jest całkiem wolne od szkolnych obowiązków. Epidemia koronawirusa 

stawia bowiem wiele poważnych wyzwao przed wszystkimi, a jednym z  nich jest właśnie domowa 

edukacja. 

Rozmowę z młodszymi dziedmi o koronawirusie może ułatwid broszura stworzona przez hiszpaoską 

psycholożkę , która została wysłana za pośrednictwem Librusa do rodziców dzieci naszej szkoły z klas 

I-III.   

Czasami mniej znaczy więcej 

Jeśli masz wrażenie, że ilośd przesyłanych przez nauczycieli materiałów, dwiczeo, poleceo i prac do 

wykonania przerasta możliwości Twojego dziecka, poproś nauczyciela o dostosowanie ilości czy 

rodzaju materiału do jego potrzeb. W sytuacji, w której nauczyciel wysłał wiele różnych materiałów 

do wyboru, sam dokonaj selekcji, by nadmierną liczbą zadao nie przytłoczyd dziecka. Możesz 

pozostawid mu  jeden punkt programu do swobodnego wyboru: w ten sposób dziecko poczuje się 

sprawcze i współodpowiedzialne za realizację domowej edukacji. 

Zrób listę sukcesów i dokonao dnia 

Uzupełniaj ją wspólnie z dzieckiem codziennie wieczorem o to, czego nowego dziś udało się mu 

nauczyd, zrozumied czy, o co poszerzyło swoje umiejętności. Nie muszą to byd wyłącznie szkolne 

dokonania. Premiuj nie tylko wynik, ale też drogę dojścia, również tę wyboistą i pełną pomyłek, bo 

naprawdę każdy człowiek najlepiej uczy się na błędach, jeśli potrafi je dostrzec i skorygowad. Kładź 

nacisk na wytrwałośd, a nie tylko efekty. 

Określ domowe zasady ekranowe 

Podpowiadamy, jak to zrobid, za pośrednictwem materiałów Fundacji Dajemy dzieciom siłę 



 



Uwaga: w sytuacji, gdy wiele materiałów edukacyjnych dostępnych jest online, można wydłużyd 

czas spędzony przed ekranem, który dziecko poświęca edukacji. Wiele badao naukowych sugeruje 

bowiem, że dla rozwoju dziecka nie tylko ilośd spędzonego w sieci czasu ma znaczenie, ale również 

jakośd interakcji. Wykorzystywanie technologii do tworzenia lub współtworzenia, a nie tylko biernego 

konsumowania, może pobudzad kreatywnośd i umiejętnośd rozwiązywania problemów. W każdym 

przypadku ważna jest jednak równowaga między czasem podłączenia się do multimediów a tym  

w świecie rzeczywistym. Warto wiedzied, że zbyt wiele bodźców, które często serwują dostępne 

cyfrowo treści, osłabia koncentrację uwagi i zdolności uczenia się. 

Rozszerz perspektywę 

Człowiek uczy się cały czas, a najlepiej wtedy, gdy dzieje się to mimochodem, np. przez zabawę.  

W tym celu warto wykorzystad gry planszowe. Można sięgnąd do typowych gier czy quizów 

edukacyjnych lub po planszówki rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, które w równym 

(a może nawet większym) stopniu pozwalają odnaleźd swoje miejsce w życiu, a także lepiej zrozumied 

siebie i ludzi wokół. To m.in.: 

*  Emojito wydawnictwa Tactic, w której trzeba używad komunikacji niewerbalnej (mimiki czy 

dźwięku);   

*Góra uczud wydawnictwa Heim, wykorzystująca zdania niedokooczone, które mają pobudzad 

wyobraźnię i refleksję; 

* Empatia wydawnictwa Albi, w której poznajemy potrzeby, uczucia i pragnienia innych graczy; 

* Pytaki wydawnictwa Dobreto, ucząca słuchania i opowiadania, a także wzmacniająca rodzinne 

relacje i więzi; 

* MiJaMy się Kosmiczna gra terapeutyczna wydawnictwa Trefl (od 10 roku życia), która pozwala  

 w podróży po kosmicznej galaktyce lepiej poznad siebie i współgraczy; 

*Dylematy wydawnictwa Rebel (dla nastolatków, 12+) filozoficzna gra o moralnych dylematach, która 

pobudza do żywej dyskusji i uczy debatowania. 

Pomysły na rozwijające spędzenie czasu online i offline można znaleźd na stronach crazynauka.pl   

i juniorowo.pl oznaczone #nieferie. 

Ruch jest potrzebny 

O czym łatwo można zapomnied, siedząc w domowej izolacji. Aktywnośd fizyczna nie tylko dba o 

zdrowie ciała (m.in. wzmacnia odpornośd), ale też i umysł (odstresowuje, poprawia nastrój, wzmacnia 

zdolności uczenia się) Jeśli jesteśmy w stanie wybrad się na spacer w miejsce, gdzie nie spotyka się 



zbyt wielu ludzi, wpiszmy taką aktywnośd  w codzienną rutynę. W domu możemy wspólnie 

zainspirowad się filmikami na YouTube, np.  Fitty Kid Polska lub pograd w dostosowane do warunków 

mieszkaniowych gry ruchowe: twister, rzutki czy piłkę lub bule wykonane z miękkiego materiału.  


