
Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu? 

Miejsce do pracy. 

Miejsce pracy dziecka ma szczególne znaczenie. Jest istotnym warunkiem efektywnej nauki. 

Powinno być dostosowane do potrzeb dziecka, Muszą być przy tym spełnione pewne warunki: 

• Dziecko powinno mieć wydzielone miejsce do pracy w domu, pokój lub kącik do nauki. 

Dzieci nie powinny uczyć się w miejscu, gdzie wiele rzeczy zakłóca spokój, a wtedy 

naprawdę trudno się skoncentrować na pracy. Kiedy po pomieszczeniu, w którym dziecko 

ma się uczyć, kręcą się inne osoby, włączone jest radio czy telewizor nie sposób oczekiwać, 

że zadanie zostanie wykonane właściwie.  

• Miejsce pracy powinno być jasne. Nie oznacza to jednak, że biurko koniecznie musi być 

usytuowane przy samym oknie. 

• Należy dbać o właściwe oświetlenie miejsca pracy - najlepiej, jeśli światło pada z lewej 

strony stołu czy biurka. 

• Biurko i miejsce do siedzenia muszą być dopasowane do wzrostu dziecka. 

• Miejsce pracy powinno być uporządkowane. Jeśli przed rozpoczęciem pracy trzeba długo 

szukać materiałów potrzebnych do nauki, powstaje u dziecka stres, jeszcze zanim wzięło się 

do lekcji. 

• Zabawki czy podręczniki, których dziecko nie potrzebuje podczas nauki danego przedmiotu, 

powinny być sprzątnięte z biurka. 

• Niezbędne przybory szkolne (ołówki, słowniki, kalkulator) powinny zawsze być pod ręką. 

Reguły ułatwiające naukę i pracę: 

• Dziecko powinno uczyć się samodzielnie, przy minimalnym wsparciu ze strony rodziców. 

Jeśli dziecko uczy się w bezpośredniej obecności rodziców istnieje niebezpieczeństwo, że 

przy pojawieniu się najmniejszych trudności będzie szukało u nich pomocy. Nie chodzi tutaj  

o odmawianie dziecku pomocy, tylko o pomaganie mu taki sposób, aby najpierw samo 

próbowało poradzić sobie z napotkanymi trudnościami. Zatem postarajcie się Państwo  

doprowadzić do tego, żeby dziecko uczyło we własnym pokoju albo w takim pomieszczeniu, 

gdzie może być samo. 

• Jeżeli dziecko napotyka dużą trudność przy wykonaniu jakiegoś zadania warto zasięgnąć 

porady nauczyciela (np. poprzez dziennik elektroniczny, kontakt mailowy lub telefoniczny, 

ustalony z nauczycielem). 

• Oglądanie telewizji czy słuchanie radia jest niewskazane podczas nauki. 

• Należy ustalić z dzieckiem określony harmonogram nauki poszczególnych przedmiotów. 



• Na zakończenie: konsekwentnie przestrzegaj tego, żeby dziecko zaczynało zabawę lub inne 

czynności dopiero po zakończonej nauce. 

 


