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Zadbaj o pozytywną
atmosferę.
Drodzy Rodzice, po pierwsze zadbajcie o siebie i o to,
abyście nie byli zmęczeni i sfrustrowani. Jeśli nie
zadbacie odpowiednio o swoje potrzeby, będzie Wam
trudno zadbać o potrzeby dzieci.
Postarajcie się, aby w domu panowała pozytywna
atmosfera, wspierająca i motywująca do nauki, ale
przede wszystkim pozwalająca na rozładowanie emocji
przez dzieci. Tylko w środowisku w którym dzieci czują
się bezpiecznie będą mogły podjąć efektywną naukę. 
Pamiętajcie, najpierw zdrowie psychiczne, później
nauka.



Zapewnij dobre warunki do pracy.
Nie chodzi tu o przemeblowanie mieszkania, tylko o to, aby wyznaczyć
w domu miejsce w którym dziecko się uczy. Postaraj się, aby miejsce
to było wygodne, ciche i czyste.
Otoczenie w którym dziecko się uczy, nie powinno powodować
dużego rozproszenia uwagi. Biurko przy którym pracuje dziecko było
czyste – powinny się na nim znajdować tylko książki, zeszyty i piórnik
(ewentualnie komputer i lampka nocna). Dobrze jest też mieć pod ręką
szklankę wody. Miejsce pracy dziecka powinno być ciche, dobrze
przewietrzone i dobrze oświetlone. 
Niektóre dzieci lepiej pracują, jeśli w tle lecie cicha muzyka. Jeśli takie
potrzeby ma właśnie Twoje dziecko to pozwól mu na to.



Pomóż zorganizować czas
Twojemu dziecku – Stwórz plan
tygodniowy.
Nauczanie w domu może okazać się nie lada wyzwaniem dla Twojego
dziecka, dlatego na samym początku pomóż mu rozplanować czas
który poświęca na naukę. Na samym początku
przejrzyjcie materiały, które otrzymaliście od nauczycieli. Spróbujcie
podzielić je na etapy i rozplanować w wymiarze tygodniowym
(możecie realizować lekcje wg planu lekcji lub samodzielnie
rozplanować czas). Warto sprawdzić, czy przesłane zadania są
krótkie czy wymagają większego zaangażowania – Jeśli są długie lub
wieloetapowe warto je wtedy podzielić na mniejsze partie np. jeśli
dziecko ma napisać wypracowanie to w poniedziałek może zapoznać
się z materiałami, we wtorek przygotować plan wypracowania, a
środę i czwartek poświęcić na napisanie zadania.



Ustal nowy rytm dnia – Stwórz plan
dzienny.
Oprócz planu tygodniowego, warto wprowadzić pewną rutynę i schemat
w działaniu – ustalcie w domu ile czasu dziennie poświęcamy na naukę,
w jakich porach i kiedy wprowadzamy przerwy.  Dobrze, aby nauka
rozpoczynała się od rana, ale po śniadaniu. Dzieci powinny siadać do
nauki wypoczęte i najedzone, tak aby potrzeby fizjologiczne nie
rozpraszały ich uwagi. Ważne, żeby rozpoczynać nauka z rana, bo wtedy
nasz mózg najlepiej pracuje. Ponadto, taka organizacja czasu pomoże
zaplanować aktywności na resztę dnia i umożliwi wprowadzenie kolejnej
zasady „Przyjemności na końcu” – po skończonej nauce dzieci powinny
zostać nagrodzone możliwością przyjemnego spędzania czasu. Ważne
jest to, aby pilnować limitu nauki w ciągu dnia – jeśli nie uda nam się
wszystkiego zrobić pomimo intensywnej pracy to trudno, należy wtedy
przeorganizować plan nauki na kolejne dni.



Graficzne plany są
bardzo przydatne.
O wiele łatwiej będzie dziecku stosować się do
nowych zasad i pilnować samokontroli jeśli
stworzymy graficzny (obrazkowy)  zapis
naszego nowego planu dnia i tygodnia. Plany
powinny wisieć w widocznym dla dziecka
miejscu, jednak mogą mieć różną formę – tabeli,
listy zadań do zrobienia, planu lekcji. Ważne
aby dziecko potrafiło odczytać nasz plan i
mogło odhaczać rzeczy,
które już udało mu się w danym dniu
zrealizować.



Koniecznie robimy przerwy w
nauce.
W trakcie nauki bardzo ważne są przerwy – mózg nie jest w stanie
pracować nieustannie na 100%.
Przerwy powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb Waszych
dzieci-poobserwujcie ich, zobaczcie ile są w stanie się skupić. Ważne jest
to, aby przerwa nie była dłuższa od czasu nauki oraz to, aby w czasie
przerwy dziecko nie zajmowało się zbyt absorbującymi czynnościami
 (gry na telefonie, komputerze, zabawa lego itp.) – wtedy będzie ciężko
wrócić do nauki.
Dla młodszych dzieci (klasy I-III) czas pracy powinien wynosić 15-30
minut i 10 minut przerwy, natomiast starsi uczniowie mogą pracować w
trybie 30-45 min pracy plus 5-10 minut przerwy. 
W czasie nauki nie wymagajmy od dzieci całkowitego skupienia – mogą
pozwalać sobie na chwilowe rozproszenie – np. patrzenie przez okno,
rysowanie w zeszycie (złym rozpraszaczem będzie granie, zabawa,
seriale).



Przyjemności na końcu.
Warto z dziećmi ustalić ile czasu w ciągu dnia poświęcają na
naukę i zabawę. Nasz dotychczasowy rytm dnia przyzwyczaił
nasz mózg do pracy od rana, dlatego czas na naukę
organizujemy od rana, a czas na zabawę – czyli
„przyjemności”dopiero  po skończeniu obowiązków. Dobrze
jeśli dziecko od razu po wstaniu wykona jakąś czynność, która
daje widoczny efekt i jest zależna od niego: np. pościeli łóżko,
przygotuje sobie ubranie, śniadanie itp. – wzmocni to
samokontrolę dziecka. Uczniowie nie powinni rozpraszać się
przed nauką poprzez granie na komputerze czy oglądanie
seriali.



Napotykamy trudności w nauce –
dajmy sobie czas aby ochłonąć.
Gdy podczas nauki dziecko napyta trudności lub gdy sami nie wiemy co
zrobić dajmy sobie czas na przemyślenie i ochłonięcie. Możliwe, że podczas
wykonywania niektórych zadań będziemy odczuwać frustrację, złość – w
takim wypadku konieczne robimy przerwę, nie zmuszamy siebie i dziecka do
dalszej nauki, a do zadania wracamy dopiero gdy emocje opadną. Jeśli
zadanie wydaje się szczególnie trudne, nie rozumiemy polecenia, nie wiemy
czego się od nas wymaga  to możemy się skontaktować z nauczycielem – z
pewnością pomoże i wyjaśni w jaki sposób je rozwiązać. Dla nauczycieli to
też nowa sytuacja, jednak każdy z nas jest otwarty na kontakt z Państwem!



Zadbaj o stan organizmu dziecka
Bardzo ważne jest, aby zadbać o odpowiedni czas snu dziecka. Sytuacja,
gdzie uczniowie nie muszą iść do szkoły stanowi pokusę, aby pójść późno
spać. Jednak należy zadbać, aby uczniowie spali około 8 h dziennie i nie
kładli się zbyt późno. Ważne jest też to, aby dwie godziny przed
snem nie korzystać już z urządzeń elektronicznych. Ważny jest też ruch na
świeżym powietrzu i w ogóle ruch – dobrze jest zadbać, aby w
harmonogramie dnia uwzględnić czas w którym dzieci się ruszają.
Oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad kwarantanny.



Pamiętajcie, że cała kadra pedagogiczna jest w gotowości do
pomocy! Jeśli tylko tego potrzebujecie skontaktujcie się z
nauczycielem, pedagogiem lub ze mną – psychologiem szkolnym.

Poobserwuj dziecko w trakcie
nauki.
Jest to dobry czas, aby przyjrzeć się temu co Wasze dzieci lubią, które
przedmioty wzbudzają ich zainteresowanie, a jakie sprawiają mu trudności.
Warto poszerzać jego zainteresowania i skupiać się na treściach, które
sprawiają mu radość.



Dziękuję za uwagę! :)
Pod tym linkiem znajdą Państwo filmik dotyczący tego
jak dobrze zorganizować pracę w domu: 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=g9G9qqiM0Sw&t=3s&fbclid=IwAR0gVSFP2akMRJp
5gvlm_p34faGPeSYTk5rVPMu4bft6QCC_F5OV8ZsNt
zA
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