
Organizacja warunków do nauki dla dziecka w domu 

Niepodważalny kierunek i cel to pewność dziecka, że ma przy sobie wspierającego dorosłego, na 

którego zawsze może liczyć, który w razie potrzeby poświęci dziecku sto procent uwagi. 

Podstawa to planowanie. Nauka pracy dziecka w akceptowalnym przez nie rytmie. Nasze pociechy powinny 

zyskać umiejętność organizacji dnia z podziałem czasu na naukę/edukację i zabawę/relaks. Ustalenie określonej 

pory na powyższe aktywności jest właściwą koncepcją. Warto też dążyć do wykształcenia w dziecku 

systematyczności i poczucia odpowiedzialności za własne obowiązki/zadania. Rodzic zaś, w ramach dobrych 

przyzwyczajeń i rutynowych zabiegów z zainteresowaniem sprawdza lub/i dopytuje pociechę o pakiet ćwiczeń 

i ewentualnie zakres oczekiwanej pomocy, do której deklaruje swą gotowość. 

Nie mniej ważnym od wsparcia psychicznego elementem jest faktor fizyczny organizacji warunków do nauki. 

Szanowny Rodzicu/Opiekunie: 

1. Cisza wspomaga koncentrację na celowym działaniu. Warto zatem przed podjęciem pracy edukacyjnej 

zadbać o wyeliminowanie rozpraszających bodźców (włączony telewizor lub radio, odgłosy bawiącego 

się rodzeństwa, głośne rozmowy domowników, itp.). 

2. Kącik do nauki z własnym stolikiem/biurkiem i krzesłem przystosowanym do wzrostu dziecka jest dla 

niego bezcennym elementem komfortu pracy. 

3. Oświetlenie miejsca pracy: światło powinno padać z lewej strony gdy dziecko jest praworęczne a z 

prawej gdy dziecko jest leworęczne. Oświetlenie o odpowiednim natężeniu – nie powinno być zbyt 

słabe ale też zbyt jaskrawe. 

4. Porządek wokół pracującego jest niewątpliwie korzystnym z punktu widzenia higieny i możliwości 

natężenia uwagi. Na biurku powinny znajdować się rzeczy ściśle związane z bieżącą 

aktywnością/twórczością. 

5. Przyjazna atmosfera pracy to lekkie powietrze w pomieszczeniu (wietrzenie pokoju) 

i odpowiednia temperatura (około 21-22 stopni Celsjusza). 

6. Nieustanne siedzenie przy biurku, często w jednej pozycji bywa męczące i nie sprzyja kreatywnemu 

myśleniu. Warto zatem zachęcić dziecko do robienia sobie krótkich (10-15 minutowych) przerw na 

niezbyt absorbujące czynności, np. ćwiczenia oddechowe lub zręcznościowe, wypicie herbaty, 

swobodna rozmowa, itp.  

Różnice indywidualne dotyczą między innymi tempa i zakresu rozwoju dzieci. Osiągnięcie dojrzałości 

szkolnej (możliwości utrzymywania koncentracji uwagi na zadaniu) odbywa się w różnym czasie, co 

oznacza, iż niektóre siedmio/ośmiolatki potrafią rysować/budować/tworzyć/.. godzinami a dla innych 

to zadanie ponad siły. 

7. Zabiegaj o spokój dla Twojej pociechy na czas nauki. Jeśli dziecko się uczy, realizuje zadania – nie 

pozwól by ktokolwiek mu przeszkadzał. 



8. Jednak: podczas pracy intelektualnej dziecka, także w czasie odrabiania przez nie lekcji, warto mieć 

czujność nad postępami, czasem subtelnie sprawdzać czy kontynuuje aktywność – czy nadal się uczy. 

9. Postaw na samodzielność dziecka, zaufaj jego umiejętnościom, pozwól mu rozwiązać problem. 

Równocześnie pozostań w gotowości do ewentualnej pomocy. 

Niniejsze podejście daje dziecku dwa wartościowe komunikaty: - wierzysz w jego możliwości, - nie jest 

samo z problemami, może liczyć na wsparcie w razie potrzeby. 

10. Bardzo ważne - atmosfera domu, m.in. nastawienie do nauki wszystkich domowników. Nauce 

niewątpliwie sprzyjają aktywne postawy dorosłych (pasje zawodowe lub inne, inspirujące rozmowy), 

szacunek do książek, np. ich miejsce, ilość oraz rozwijanie zainteresowań. 

11. Pozytywne komunikaty – wzmocnienia za samodzielność, za odrobione lekcje, za kreatywność, itd.  

Moc pochwały nieoceniona, zawsze dodaje skrzydeł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W opracowaniu wykorzystano artykuł: Nowakowska, A., 2012, Jak skutecznie pomóc dziecku odrabiać lekcje?, 
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