
Szanowni Państwo,  

w związku z zaistniałą na terenie naszego kraju epidemią koronawirusa i brakiem możliwości 

uczestniczenia uczniów w zajęciach na terenie szkoły, niezbędne jest zapewnienie 

odpowiednich warunków do nauki w domu - wydzielony kącik lub pokój, by uczeń mógł 

spokojnie pracować. Czas przeznaczony na naukę nie powinien być zakłócany żądaniami 

rodziców czy rodzeństwa do czynienia pewnych posług, głośną muzyką, programem 

telewizyjnym, itp. 

Zachęcam do  przeprowadzenia spokojnej rozmowy z dzieckiem na temat obecnej sytuacji, 

Jego obaw, trudności ale też obowiązków związanych z nauczaniem w domu. 

Pamiętajmy, że dla wszystkich jest to nowa sytuacja. Nasze dzieci potrzebują wsparcia,  

wyrozumiałości z naszej strony, ale także ustaleń, które będą obowiązywały w tym trudnym 

dla wszystkich czasie. 

Postawa rodziców jest ważnym czynnikiem decydującym o osiągnięciach szkolnych, przy 

czym rodzice są najważniejszymi osobami - niezmiennymi wychowawcami. 

Warto wyjaśnić dziecku, że obecna sytuacja wymaga od Niego dużej odpowiedzialności, 

systematyczności, samodyscypliny, umiejętności planowania czasu, decyzyjności - co i kiedy 

ma robić. 

Bardzo ważne jest pozytywne motywowanie dziecka . 

      Jako rodzic: 

    dowiaduj się jakie zadania szkolne ma Twoje dziecko, rozmawiaj z nim i wspieraj; 

    pomagaj dziecku stawiać cele, osiągać postępy i dostrzec związek między nakładem pracy 

a efektami; 

    udzielaj dodatkowej pomocy dziecku zmagającemu się z niepowodzeniami ( jest wiele 

ciekawych stron edukacyjnych, e- podręczników i materiałów z których można skorzystać); 

    chwal i nagradzaj dziecko za sprostanie kryteriom wykonywania zadań; 

    zachęcaj do samodzielności w roli ucznia, autonomii, pozwól dokonywać wyborów; 

    zachęcaj do wzbogacania nauczania za pomocą ciekawych metod; 



    kształtuj u swego dziecka motywację do nauki,  poprzez komunikowanie właściwych 

oczekiwań i własny przykład racjonalnego, twórczego wykorzystania wolnego czasu; 

    zachęcaj do zadawania pytań, korzystania z gier dydaktycznych, komputerowych, 

programów telewizyjnych, radiowych; 

    ucz pozytywnego myślenia.  

Pamiętajmy o tym, że: nakazywanie, ostrzeganie, groźba, moralizowanie, głoszenie 

kazań,powinieneś !, musisz!, krytykowanie, ośmieszanie nie służą właściwej komunikacji. 

Najlepszym sposobem dotarcia do młodego człowieka jest bliskość, empatia, szczerość, 

życzliwość, poświęcenie mu czasu, spokojna rozmowa. 

Wykorzystajmy dobrze ten czas bycia razem. Ustalmy zasady, że o określonej godzinie 

odkładamy komórki, wyłączamy telewizor i jesteśmy z rodziną i dla rodziny. 

To może być piękny czas relacji, bliskości, na który nie mogliśmy sobie pozwolić w ciągłym 

zabieganiu. Można zaparzyć herbatę, pograć w gry planszowe lub zrobić coś wspólnie i 

prawdziwie pobyć razem, na nowo odkrywając wartość rodziny. 

Czas w którym się znaleźliśmy to również czas pobycia ze sobą samym, zastanowienia się 

nad swoim życiem, priorytetami. 

 

Życzę Państwu kreatywności, cierpliwości i optymizmu. 

 

Jestem do Państwa dyspozycji  w poniedziałek w godz. 11.15- 14.00, środy 8.45-13.10 oraz 

czwartek 9.35- 12.25 . Zapraszam do kontaktu na adres pedagogZS2.e.nawrocka@interia.pl 

 

Pozdrawiam 

Elżbieta Nawrocka - pedagog szkolny  

 

 

 


