
 

Jak stworzyć dziecku idealne 

 zatem i higieniczne warunki  

do nauki w domu? 
 

 

 

 

 

 

 

W związku z nietypową sytuacją w jakiej wszyscy znaleźliśmy się z uwagi na stan zagrożenia 

epidemicznego w naszym kraju, pragniemy przekazać wskazówki, które mają na celu ułatwić 

naukę Państwa dzieciom w domu.  

 

 W procesie uczenia się  niezwykle ważnym zagadnieniem jest higiena pracy ucznia. 

Organizacja nauki szkolnej i domowej to czynniki, które w istotny sposób wpływają na postępy 

w uczeniu się. 

Możliwości percepcyjne uczniów najmłodszych różnią się znacznie od możliwości uczniów 
starszych. 

Ustalono, że dzieci pierwszych klas szkoły 

podstawowej w wieku 7 – 10 lat mogą skupić 

uwagę na lekcji przez około 20 minut. W wieku 

15 lat czas ten przedłuża się do 30 minut. 

Niezmiernie ważnym elementem higienicznym 

jest racjonalny tryb życia ucznia, który 

regulowany prawidłowym rozkładem 

organizacyjnym dnia wdraża do 

systematyczności oraz nawyków higienicznych. W rozkładzie dnia powinno przestrzegać się 



przede wszystkim prawidłowej proporcji między trzema elementami: snem, zajęciami 

ruchowymi oraz nauką. Oczywiście rozkład dnia ucznia w dużym  

stopniu jest wyznaczony przez obowiązki szkolne.  

 

Sen 

Sen powinien odbywać się tylko w nocy od godziny 20 –tej dla dzieci młodszych i od 20.30, 

21.00 dla dzieci starszych i trwać: 12 godzin – dzieci 5 –8 lat, 11 godzin – dzieci 11 lat, 10 

godzin – dzieci 11-15 lat, 8 – 9 godzin dzieci powyżej 15 lat.  

Dłuższy sen w ciągu dnia jest niewskazany, narusza bowiem rytm biologiczny aktywności 

dziecka. 

Przemęczenie 

Przemęczenie powstaje po wysiłku długotrwałym, nawet niezbyt intensywnym, ale 

nieprzerywanym chwilami odpoczynku. Pierwszymi objawami zmęczenia uczniów są: 

rozproszenie uwagi, nadmierna pobudliwość, drażliwość i żywość, pobudzenie ruchowe, które 

mogą następnie przejść w objawy apatii, senności oraz brak zdolności skupiania uwagi. 

 

 

 

 

 

 

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe informacje należy ustalić plan nauki w domu,  

dopilnować aby dziecko miało odpowiednie warunki do nauki oraz nie dochodziło do 

zmęczenia uniemożliwiającego pracę naszemu dziecku oczywiście na miarę jego potrzeb  

i możliwości. 

 

1. Zanim zasiądzie do zeszytów, kart pracy warto zadbać, by nic go nie rozpraszało.  

Wskazane jest aby wyłączyć telewizor, radio, zamknąć drzwi do pokoju, sprawdzić czy nie 

dochodzą z innych pomieszczeń np. odgłosy świetnie bawiącego się rodzeństwa. W pobliżu nie 

powinno być rozpraszających bodźców. Pamiętaj, że w pomieszczeniu w którym dziecko się 



uczy powinna panować CISZA. Jednakże biorąc pod uwagę różnice indywidualne są uczniowie 

(Ci starsi), którzy wolą uczyć się przy muzyce(należy kierować się rozsądkiem  

i doświadczeniem nas rodziców, którzy najlepiej znamy swoje dzieci). 

 

 

2. Zadbaj by dziecko miało swój kącik do nauki, 

najlepiej z własnym biurkiem i krzesłem 

przystosowanym do wzrostu dziecka. 

 

 

3. Ważne jest też by światło padało z lewej strony gdy dziecko jest praworęczne a z prawej 

gdy dziecko jest leworęczne. 

 4. Oświetlenie elektryczne nie może być zbyt słabe, nie może też być zbyt jaskrawe. 

 

5. Na biurku powinien panować porządek, 

znajdować się na nim powinny tylko rzeczy  

aktualnie potrzebne do odrobienia pracy domowej 

tj. podręczniki, zeszyty, przybory do pisania.  

 

6. W pokoju nie może być duszno ani zbyt gorąco, optymalna temperatura 

 to ok. 20 – 21 stopni Celsjusza. Przed nauką zaleca się wywietrzyć pokój dziecka. 

7. Wskazane jest odrabianie na przemian zadań trudnych i łatwych, co zapobiegnie  

szybkiemu zmęczeniu, przeplatanie zadań pisemnych ustnymi oraz przestrzeganie następującej 

zasady: do odrabiania zadań z następnego przedmiotu przechodzić dopiero po dokładnym 

opracowaniu materiału z przedmiotu przygotowanego poprzednio. 

 8. Odrabiaj lekcje w tym dniu, w którym zostały zadane. 

 9. Rozłóż równomiernie pracę na poszczególne dni tygodnia. 

10. W każdym dniu wykonaj najpierw zadania bieżące, po ich ukończeniu przystępuj do 

odrabiania zadań okresowych (powtórki, lektura, referaty, sprawozdania). 



11. Pracuj równomiernie, starannie, bez pośpiechu.  

12. Rodzicu nie spodziewaj się, że 

dziecko będzie odrabiać pracę domową 

dwie  

godziny bez przerwy. Gdy się zmęczy 

nauką, jego koncentracja osłabnie. 

Dlatego najlepiej jest, by robiło w 

czasie uczenia krótkie 10-15-minutowe 

przerwy np. na zrobienie herbaty czy 

inną mało absorbującą aktywność – pamiętaj nie może to być nic od czego będzie je trudno 

oderwać.  

 Dzieci osiągają dojrzałość szkolną (a co za tym idzie umiejętność koncentracji) w różnym 

czasie. Niektóre siedmio, ośmiolatki potrafią godzinami rysować czy budować z klocków, 

 a dla innych to zadanie ponad siły. Biorąc jednak pod uwagę, że dzieci nie uczęszczają obecnie 

do szkoły ich dzień nie może być w całości wypełniony nauką. Należy stosować przerwy w 

nauce i odpowiednio je wykorzystywać poprzez relaks, zabawę i czynny wypoczynek  na 

świeżym powietrzu np. spacer z rodzicami, zabawy w  ogrodzie bez kontaktu z innymi osobami.                        

13. Jeśli dziecko odrabia pracę domową, nie przeszkadzaj mu. Nie pozwól też, by robiło 

 to rodzeństwo. 

14. Na atmosferę do nauki wpływa ilość książek w domu oraz nastawienie rodziców 

 do edukacji. Im bardziej RODZICE wspierają dziecko w nauce, tym lepsza jest atmosfera  

do uczenia się. 

15. Bądź gotowy do pomocy, jeśli dziecko 

cię potrzebuje. Nie naciskaj jednak, jeśli o 

to nie prosi. Czasem lepiej je zostawić, by 

rozwiązało problem samo. Nie jest jednak 

dobrze, jak dziecko ma poczucie, że jest ze 

swoimi szkolnymi problemami samo. 

 

 

 16. Gdy dziecko odrabia lekcje, dyskretnie sprawdzaj, czy rzeczywiście się uczy. Pomóc w 

opanowaniu skutecznych metod uczenia się mogą rodzice, środki masowego przekazu oraz   

nauczyciele w nauczaniu zdalnym. 



17. W młodszych klasach sprawdzaj czy dziecko odrobiło wszystko co było zadane, sprawdź 

też czy zadania wykonane są prawidłowo. Miej jednak świadomość, że w życiu każdego  

rodzica przychodzi czas, że musi pozwolić dziecku podejmować pewne decyzje samodzielnie, 

a na pewno pozwolić mu samodzielnie się uczyć i ponosić konsekwencje swoich wyborów. 

 18. Nigdy nie zapominajmy o jeszcze jednym potężnym narzędziu. Pochwała za  

odrobione lekcje skutecznie dodaje dziecku skrzydeł. 

 

Uczeń, który będzie posiadał taki regulamin nauki, przyswoi sobie jego 
zasady i będzie stosować się do nich, na pewno straci mniej czasu na 
czynności przygotowawcze, jego praca będzie bardziej efektywna, a tym 
samym łatwiej i pewniej osiągnie on powodzenie szkolne. 

 

Życzymy miłej i owocnej nauki w domu! 
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