
MATERIAŁY POMOCNICZE DLA RODZICÓW 

WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ ZDALNĄ DZIECKA 

 

Drodzy Rodzice 

 Kolejny raz znaleźliśmy sie w sytuacji, w której dzieci zobowiązane są do nauki zdalnej.  

Nauka w domu stała się koniecznością. 

 W celu ułatwienia  wypełniania obowiązków, którymi zostaliści obarczeni Wy oraz Wasze 

pociechy, proponuję: 

1. Zaplanujcie wspólnie z dzieckiem czas. Można wykonać go w formie planu dnia (wskazówki 

na stronie szkoły w zakładce "Pomoc psychologiczno- pedagogiczna na czas kwarantanny") 

i podzielić na : 

• czas na naukę- np. lekcje zdalne (praca z zadaniami przesłanymi przez nauczyciela), 

lekcje on- line (lekcje w czasie rzeczywistym), przygoptowanie do lekcji, czas            na 

powtórki- samodzielną naukę, czytanie lektur, odrabianie zadań domowych 

• czas na rekreację- aktywność ruchowa, spacery, uprawianie sportu (stworzyć 

bezpieczne warunki, zgodnie z zaleceniami rządu i stacji sanitarno- 

epidemiologicznej) 

• obowiązki domowe, czas z domownikami- pomoc w domu, wspólne 

przygotowywanie posiłków, wspólne granie w gry (najlepiej planszowe), wspólne 

rozmowy. 

2. Samodzielna nauka (samokształcenie)- zachęcaj (motywuj) dziecko do samodzielnej pracy, 

ucz je odpowiedzialności, ciesz się z dzieckiem sukcesami,  pozwól na poniesienie 

konsekwencji, chwal za wysiłek włożony w wykonanie zadania- nie tylko za efekt pracy. 

3. Bądź w kontakcie z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem szkolnym- zadbaj                     o 

możliwość kontaktu (sprawdź, czy numer telefonu podany przez Ciebie szkole jest aktualny, 

sprawdzaj informacje zapisane w dzienniku elektronicznym, na stronie szkoły). 

4. Informuj szkołę o wszelkich trudnościach, zgłaszaj swoje spostrzeżenia i wnioski-                 np. 

problemy ze sprzętem. Możesz zrobić to za pomocą wiadomości w e- dzienniku wysłanej do 

wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, Dyrekcji . 

5. Zwróć uwagę na bezpieczeństwo dziecka podczas korzystania z internetu. Możesz 

wykorzystać materiały ze strony szkoły. Tam w zakładce "Pedagog" informacja "Jak 

bezpiecznie korzystać z internetu?". 

6. Szukaj informacji pomocnych podczas zdalnego nauczania na stronie szkoły. Zachęcam           

do zaglądania w zakładki "Pedagog", "Pomoc psychologiczno- pedagogiczna na czas 

kwarantanny". 

7. Dbajcie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i własne. Wyczulajcie na zalecenia związane           z 



sytuacją epidemiologiczną (Przypominajcie o konieczności zasłaniania ust i nosa, dbania     o 

higienę, zachowania dystansu, unikania skupisk ludzi. Idźcie na wspólny spacer, w miarę 

możliwości unikajcie transportu publicznego, a także spotkań ze znajomymi.) 

8. Uczniowi klasy ósmej zaproponuj korzystanie z materiałów udostępnianych przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną         https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ 

9. Sprawdzaj komunikaty umieszczone na stronie naszej szkoły    http://www.zsm2kkozle.pl/ 

oraz stronach ministerialnych. 
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