Drodzy Uczniowie, Kochane Dzieci,
za nami kolejne dni pracy zdalnej. Wszyscy borykamy się z trudnościami
wynikającymi z braku spotkań i wspólnej pracy. Na co dzień mierzymy się z
nowymi wyzwaniami i zadaniami. Wiemy, że jest Wam czasami ciężko i
trudno poradzić sobie z nauką w warunkach domowych.
Chcemy Wam pomóc w codziennym wypełnianiu obowiązków.
Przygotowaliśmy dla Was krótkie porady i wskazówki. Chcemy Was także
zapewnić, że w przypadku jakichkolwiek problemów, jesteśmy do Waszej
dyspozycji. Nie wahajcie się, dzwońcie lub piszcie. Zawsze odpowiemy.
Kontakt do nas znajdziecie poniżej.
Pedagodzy

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

Edyta Starzec- Sobieszkoda
e-mail:
edytastarzecsobieszkoda@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

Wtorek -13.00 – 14.00

PORADNIK DLA UCZNIA
JAK SKUTECZNIE MOBILIZOWAĆ SIĘ DO NAUKI W DOMU?
1) PLANUJ! Wstawaj codziennie o tej samej porze. Rytm dnia pomaga się dobrze
zorganizować.
Wypracuj schemat działania – pobudka, śniadanie np. o godz.8:00, od godz. 9:00 do 10:00
nauka (wykonywanie zadań) np. z języka polskiego, matematyki, geografii, od 10:15 do 11:00
dalsze działania związane z nauką, 11:00 – 12:00 przerwa, odpoczynek, itd.
2) ZAPISUJ! Skorzystaj z planera dnia\ tygodnia. Wypisz przedmioty, których będziesz
się uczyć danego dnia oraz czas, jaki na to przeznaczasz.
3) PRZYGOTUJ SIĘ ! Zadbaj o porządek na biurku, usuń przedmioty, które Cię
rozpraszają i przewietrz pokój. Wyłącz komórkę i telewizor.
4) RÓB PRZERWY! Gdy poczujesz zmęczenie lub dekoncentrację, zrób krótką przerwę ,
wstań, pogimnastykuj się, zaczerpnij świeżego powietrza. Unikaj korzystania z
telefonu w trakcie przerwy – to wciąga i ciężko będzie Ci wrócić do nauki.
5) ZDROWO SIĘ ODŻYWIAJ! Pij dużo wody ( mózg to lubi), jedz regularnie i często.
Pamiętaj o zdrowych przekąskach ( warzywa i owoce). Unikaj słodyczy i słodkich
napojów.
6) NIE PANIKUJ! Sytuacja jest wyjątkowa, trudna i niecodzienna, ale postaraj się
zachować spokój. Jesteś w domu właśnie po to, abyś mógł czuć się bezpiecznie.
Wbrew pozorom bardzo wiele zależy od Ciebie:
- nie oglądaj programów informacyjnych zbyt często – postaraj się selekcjonować
informacje,
- zostań w domu i ogranicz kontakty z innymi osobami,
- swoją troskę i zainteresowanie możesz okazać dzwoniąc lub pisząc do kolegów i
dziadków,
- dbaj o siebie, często myj ręce, wietrz pokój,
-zrób coś, co Cię zrelaksuje np. narysuj ciekawy obrazek

PAMIĘTAJ! Nie jesteś sam ! Jesteśmy w kontakcie i zawsze możesz do
Nas napisać – w każdej sprawie.

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu

