


W związku z przedłużającą się nauką zdalna przypominamy, że jesteśmy do 
dyspozycji państwa i uczniów. Zdalnie prowadzimy porady i konsultacje, 
udzielamy wsparcia. Na stronie internetowej szkoły będziemy zamieszczać 
materiały z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zachęcamy do 
zapoznania się z nimi. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt przez 
dziennik elektroniczny  Librus , maile lub telefonicznie.  

pedagodzy szkolni 

 
Poniżej podajemy godziny naszych dyżurów: 

 

 

 
 

Dorota Król   
Tel. 517 168 406 
e-mail: dorotakrol@spjawornik.pl 
 
Poniedziałek – 14.00 – 15.00 
Wtorek – 9.00 – 10.00 
Środa – 15.00 – 16.00 
Czwartek – 10.00 – 11.00 
Piątek – 10.00 – 11.00 

Bernadetta Polewka 
e-mail: 
bernadettapolewka@spjawornik.pl 
  
Poniedziałek – 13.00 – 14.00 
Wtorek – 14.00 – 15.00 
Środa – 9.00 – 10.00 
Czwartek – 11.00 – 12.00 
Piątek – 12.00 – 13.00 
  

Edyta Starzec- Sobieszkoda 
e-mail: 
edytastarzecsobieszkoda@spjawornik.pl 
  
Wtorek -13.00 – 14.00 
 



Drodzy Rodzice, 

 

za nami kolejne  tygodnie nauki zdalnej. Jest ona 
wyzwaniem dla nas wszystkich. Szczególnie  przed 
Wami, Rodzicami,  postawione zostało trudne zadanie.  
Mamy świadomość, że oprócz pracy, codziennych 
obowiązków, spoczął jeszcze na  Was obowiązek  
kontroli pracy dziecka, pomocy w nauce  
i motywowania dziecka do pracy. To niewątpliwie 
trudne  zadanie. Spróbujmy jednak spojrzeć na ten czas, 
jako okazję do kształtowania i  wzmacniania 
samodzielności dzieci i motywacji do nauki. 

 



Szkoła Podstawowa  

im. K. Makuszyńskiego 

w Jaworniku 

 

Opracowanie: 
Dorota Król 
Bernadetta Polewka 
Edyta Starzec-Sobieszkoda 



Czym jest motywacja? 
Istnieje bardzo wiele definicji motywacji, najogólniej 
mówiąc, motywacja to stan gotowości do podjęcia 
określonych działań związanych z zaspokojeniem 
potrzeb człowieka. 
 

Możemy powiedzieć, że jest to energia, wola do działania, 
nasz „wewnętrzny silnik,” ale i wybór, wyrażający się w 
stwierdzeniu „Ja chcę”.  
 

Co możemy zrobić, żeby dzieciom „chciało się chcieć” 
uczyć? 



Oto kilka praktycznych 
wskazówek: 



1. Zadbajmy o potrzeby dziecka 
 

Czasami to, co wydaje się nam brakiem motywacji do nauki, 
wynika z braku zaspokojenia potrzeb dziecka: m.in. potrzeby 
ruchu, odpoczynku czy potrzeby bezpieczeństwa.  
Na potrzebę bezpieczeństwa powinniśmy teraz zwrócić 
szczególną uwagę, zwłaszcza, że w ostatnim czasie i nasze 
(dorosłych) poczucie bezpieczeństwa mogło zostać naruszone. 
Dzieci obserwują nas i to, jak my radzimy sobie ze szczególną 
sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy: zachowujmy spokój i bądźmy 
przykładem odpowiedzialnego zachowania.  
Rozmawiajmy o tym, że i my, dorośli, przeżywamy trudne emocje, 
ale znamy sposoby, żeby sobie z nimi radzić. 
Obecny czas, który uczniowie spędzają w domach, powinien być 
przeznaczony nie tylko na naukę, ale i rozwijanie (może 
odkrywanie?) pasji dziecka i wzmacnianie relacji z bliskimi. 

 



 
 

2. Utrzymujmy jasny, stabilny harmonogram dnia (w 
miarę możliwości niezmienny). 

 Pomimo, że uczniowie (fizycznie) nie przychodzą do szkoły, warto 
utrzymywać harmonogram, który obowiązywał dzieci wcześniej. Dobra 
organizacja czasu nauki pomaga zmobilizować się do pracy. Ponadto 
utrzymanie codziennej rutyny wpływa pozytywnie na poczucie 
bezpieczeństwa dzieci. Nie rezygnujmy z naszych codziennych 
regularnych czynności i zwyczajów: nam, dorosłym również pomoże to w 
zachowaniu porządku i celów w życiu. 
Pomagajmy dzieciom planować czas: w planie dnia uwzględnijmy czas na 
naukę (indywidualną pracę ucznia z materiałami wskazanymi przez 
nauczyciela, pracę domową, czytanie książek), aktywność fizyczną (np. 
ćwiczenia sugerowane przez nauczycieli wychowania fizycznego), 
obowiązki domowe oraz rozrywkę i odpoczynek. 
Pomóżmy tez zorganizować dziecku warunki do nauki, w marę 
możliwości zapewniając przestrzeń, w której będzie mogło spokojnie 
pracować. 

 



3. Zachęcajmy do systematycznej pracy  

Trudno jest w jeden wieczór odrobić lekcje z kilku dni, kiedy 
jednak naukę rozłoży sięw czasie, wówczas okazuje się, że 
opanowanie materiału nie jest tak trudne i czasochłonne, jak 
się obawialiśmy. Dzieci zachęcane do systematyczności (co 
wiąże się także z przestrzeganiem harmonogramu dnia) 
zauważą, że przyswajanie wiedzy stopniowo i małymi 
partiami jest bardziej efektywne i nie wymaga zbyt dużego 
wysiłku. 

Umysł, który regularnie ćwiczy, łatwiej przyswaja informacje 
i zapamiętuje je. 

A wprowadzenie dyscypliny w uczeniu się pomaga nam być 
systematycznym również w innych dziedzinach życia. 

 



4. Wzmacniajmy samodzielność dziecka. 

 
Bardzo ważne jest, abyśmy nie wyręczali dzieci w odrabianiu lekcji. W 
sytuacji, kiedy prosi nas o pomoc, udzielmy wskazówek, wyjaśnijmy 
wątpliwości, ale nie podawajmy gotowych rozwiązań. Niech odrabianie 
lekcji zaczyna od najprostszych rzeczy, bo szybki sukces wzmoże 
motywację do rozwiązywania trudniejszych zadań. 

Uczmy, że to dziecko jest odpowiedzialne za odrobienie prac domowych 
i swoją naukę. Samodzielne wykonanie pracy dostarczy dziecku 
satysfakcji i wzmocni jego wiarę we własne siły. O poczucie własnej 
sprawczości dzieci warto powalczyć (chociaż wymaga to często dużo 
cierpliwości i czasu) – postawa „mogę, jeśli chcę” pomaga w radzeniu 
sobie z nowymi zadaniami  i w pokonywaniu codziennych trudności w 
przyszłości. 

Chwalmy dziecko za wysiłek włożony w wykonanie zadania, nie tylko za 
efekty ! 



5. Współpracujmy ze szkołą 

Zgłaszajmy szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i 
wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia 
na odległość, np. trudności (w tym trudności 
techniczne), zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla 
dziecka. 

 





 
 
 
 
 
 

PORADNIK DLA RODZICÓW UCZNIÓW KL. I-III              
„Jak zmotywować dziecko do nauki w domu?? 

 1. Ważne, aby nauka odbywała się codziennie o stałej porze. 

2. Wyznacz Rodzicu porę dnia, w której będzie odbywać się systematyczna „nauka domowa” np. po śniadaniu, po  

    porannej zabawie, po obiedzie itp. 

3. Zajęcia muszą być dostosowane odpowiednio do wieku dziecka, jego zainteresowań, umiejętności i możliwości  

    (materiały, pomoce). 

4. Pamiętajmy - zabawy naśladowcze (w rodzinę, w sklep itp.), konstrukcyjne (układanie klocków, puzzli), spędzanie  

    czasu na świeżym powietrzu  mają również wartości kształcące. 

5. Pozbądź się elementów rozpraszających (np. hałasu, włączonej telewizji, radia, dużej ilości zbędnych materiałów na   

    stoliku).  

6. Przygotuj dziecku stałe miejsce pracy. 

7. Doceniaj nawet najmniejsze osiągnięcia, chwal np. super to zrobiłeś!; świetny masz pomysł, zróbmy tak!; wspaniała  

    praca! 

8. Nie przeciążaj dzieci nadmiarem obowiązków i zadań, muszą mieć czas na odpoczynek i zabawę. 

9. Stosuj nagrody np. pochwała słowna na zakończenie nauki, naklejki, kropeczki i tablica motywacyjna, daj możliwość  

    dokonanie wyboru czytanej bajki na dobranoc, wyboru wspólnej zabawy. 

10. Bądź konsekwentny i nie ulegaj. Dzieci szybko przystosują się do zasad i nie będą narzekać. 
 


