
Przygotujcie stałe miejsce do pracy z odpowiednim oświetleniem 1.
    i usytuowaniem zależnym od tego, którą ręką posługują się dzieci. 
  2.Pokój powinien być wyposażony w biurko/stolik i krzesło przystosowane 
    do wzrostu dzieci.
  3.Dbajcie o to, by w miejscu nauki nie było  rzeczy, które mogą dzieci
    rozpraszać.
  4. Przed rozpoczęciem zdalnej nauki wywietrzcie pokój.
  5. Zadbajcie o miłą atmosferę, pozbawioną pośpiechu, nerwowości.
  6. Dbajcie o odpowiednią ilość snu dziecka.
  7. Zapewnijcie dziecku zdrowe odżywianie.

Zadbaj o komfort pracy

Pomóż stworzyć plan dzialania
Ustalcie z dzieckiem godziny, w których będzie uczyło się i odrabiało lekcje.
Dopilnujcie by kładło sie i wstawało o stałej porze.
Pomóżcie dzieciom (w szczególności młodszym) określić: czego mają się
nauczyć (przedmiot, zakres materiału), jakie materiały powinny zgromadzić, by
zacząć naukę (np. zeszyt, książkę, wydrukować zadanie, otworzyć stronę w e-
podręczniku).
Podzielcie wspólnie materiał do nauki na partie: zróbcie grafik - zapisujcie
bieżące zadania do wykonania, zlecane przez nauczycieli danych przedmiotów 
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     i terminy ich realizacji.
 5. Grafik umieśćcie w widocznym miejscu. Odznaczajcie zrealizowane zadania –
     to bardzo motywuje, bo jest wizualnym odzwierciedleniem wykonanej pracy!
 6. Pamiętajcie o przerwach relaksacyjnych (ale nie dłuższych niż 15 minut).

 

Wzmocnij motywację
1.Traktuj naukę dziecka, jako ważną pracę. Nie przerywaj mu, nie wołaj do telefonu,
wyłącz wszelkie źródła dźwięku.
2. Zarządź, że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie. Niech żadne wtedy nie
ogląda telewizji i nie gra na komputerze.
3. Naucz dziecko traktować naukę jak wyzwanie. Pokazuj mu, jak wartościowe jest
robienie czegoś, czego jeszcze nigdy się nie robiło, a co wydaje się trudne.
4. Chwal po każdej przerobionej partii materiału. Doceniaj wysiłek i nawet niewielkie
postępy.
5. Nie wyręczaj dziecka w odrabianiu lekcji. Kiedy prosi o pomoc, naprowadź, udziel
wskazówek, wyjaśnij wątpliwości, ale zachęcaj do samodzielności, wzmacnia to
poczucie kompetencji.
6. W sytuacji zniechęcenia wskazuj na postęp, jaki już poczyniło w wykonanych
zadaniach (w tym celu każdego dnia spisuj na kartce zadania do  wykonania i skreślaj
je po ich wykonaniu).
7.Podkreślaj sukcesy, zamiast braków. Jeśli dziecko ma ogromne problemy z jednym
przedmiotem, zachęć je, by na lodówce pojawiła się kartka: „Co już umiem”.
Codziennie przed snem zapiszcie na niej to, czego dziś dziecko się nauczyło *(nawet,
jeśli to będą tylko dwie daty lub cztery słówka). 
8. Wspólnie ustalcie nagrodę po wykonaniu całej pracy np. w postaci czasu na
rozrywkę oraz konsekwencje za niewywiązywanie się ze swoich zadań.
9. Wspierająca postawa rodzica, pełne miłości i konsekwentne postępowanie z
dzieckiem, jasno sprecyzowane oczekiwania wobec niego w sytuacji nauki poza szkołą
ułatwią dziecku przystosowanie się do tej nowej sytuacji.

wskazówki dla rodziców dotyczące organizacji
nauki w domu, opracowały I. Ciak i M. Kołdys
PP-P w Gołdapi

Nauka w domu


