
JAK POGODZIĆ? – NAUKA I ŻYCIE W DOMU 

 Określ plan dnia. 

W czasie kwarantanny nie trzeba spieszyć się do szkoły, można nieco dłużej pospać (a sen 

sprzyja odporności i dobremu samopoczuciu). Ale warto zadbać o zachowanie regularnego 

rytmu dnia, stałych pór nauki, posiłków, odpoczynku. Po przebudzeniu niech dziecko 

wykonuje wszystkie codzienne obowiązki, takie jak posłanie łóżka, zjedzenie śniadania, 

ubranie się, umycie zębów. Warto wywietrzyć pokój, a potem zasiąść do nauki. Nauczyciele 

przesyłają uczniom wytyczne, określają, jakie teksty należy przeczytać, jakie zadania 

wykonać. W ostatnich dniach tworzone są platformy do nauki online (także na stronie 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie oprócz lekcji znajduje się zbiór inspiracji i 

wskazówek, z jakich źródeł korzystać), pedagodzy wymieniają się pomysłami, jak prowadzić 

zdalne lekcje, jakich narzędzi używać. To dla wszystkich wyzwanie, ale jak bardzo wzrosną 

kompetencje cyfrowe dzieci i nauczycieli 

O stały rytm dnia warto zadbać szczególnie w przypadku dzieci wysoko wrażliwych, dzieci z 

nadpobudliwością psychoruchową oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ale także innym 

może pomóc rutyna – pozwala czuć, że jesteśmy bezpieczni, a świat nadal przewidywalny.  

Naukę domową można zaplanować na wzór szkolnego planu i trzymać się dobrze znanego 

rytmu (np. geografia w czwartek, historia w środę i piątek, polski codziennie itd.). Ale można 

także wybrać inną metodę i przerabiać większe partie materiału blokami tematycznymi 

(jednego dnia nauki przyrodnicze, innego cały rozdział z historii). Niektóre lekcje zadawane 

online mają określony czas realizacji, trzeba więc pilnować, by nie przegapić momentu 

zamknięcia zadania. 

Nieco inaczej można podejść do nastolatków. Ich zapotrzebowanie na sen jest większe niż w 

przypadku dzieci wczesnoszkolnych. Jeśli jest taka możliwość, warto pozwolić pospać 

młodemu człowiekowi nieco dłużej niż zwykle. Jednak po obudzeniu się należy zjeść zdrowe 

śniadanie i zająć się obowiązkami. Szczególnie uczniowie klas ósmych powinni przeznaczyć 

ten czas na intensywną naukę do egzaminów. 

Ustal zasady (współ)pracy w domu 

W wielu domach sytuacja jest dość wyjątkowa – pod jednym dachem znajdują się rodzice, 

którzy mają możliwość pracy zdalnej z domu, i dzieci uczące się online. Wszyscy mają ważne 

sprawy do załatwienia, muszą korzystać z komputera i WiFi, czasem chcą o coś spytać. Ktoś 

musi przygotować posiłek, posprzątać, zająć się domowym zwierzakiem, wstawić pranie. 

Bywa, że pojawiają się spięcia. Dlatego warto ustalić zasady współpracy. Np. określić gest 

czy sygnał, który oznacza: „Teraz do mnie nie mów, muszę się skupić”.  

Spróbujcie ustalić, kiedy jest czas pracy i nauki, a kiedy robicie sobie przerwę. Dla dziecka to 

ważne, żeby mieć jasny komunikat, kiedy będzie czas na przytulanie, chwilę zabawy, 

rozmowę.  

Jeśli dziecku trudno jest znaleźć dla siebie zajęcie, podczas gdy rodzice są pochłonięci pracą, 

warto razem sporządzić listę rzeczy do zrobienia. Np. czytanie ulubionego czasopisma 

popularnonaukowego, rozwiązywanie aktywności w magazynach i książkach, oglądanie filmu 

w angielskiej wersji językowej, słuchanie audiobooków, malowanie, rysowanie, szycie itp. 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje?fbclid=IwAR39rUQHrb6ollrj0D-5zOdBbO5sq_NnUZc3o1Si0OoBxrq_cbeGGBWlqQc
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje?fbclid=IwAR39rUQHrb6ollrj0D-5zOdBbO5sq_NnUZc3o1Si0OoBxrq_cbeGGBWlqQc
https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/ile-snu-potrzebuje-nastolatek
https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic

