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JAK  POMÓC DZIECKU W DOMU? 

WSPARCIE 

Nauka w domu jest dla dzieci                             

ogromnym wyzwaniem. 

Mogą ćwiczyc swoją samodzielnośc 

 i kreatywność - doceń to.  

Mogą czuć lęk i strach- rozmawiaj i wspieraj ☺ 

Każdy problem można rozwiązać. 

 Nie bój się prosić o pomoc! 

 

 



 

USTAL PLAN DNIA:  

➢ Stała godzina wstawania, 

➢ Aktywny poranek ( poranna toaleta, śniadanie, przewietrzenie pokoju, 

przygotowanie miejsca do nauki, pobranie i przejrzenie zleconych przez 

nauczycieli zadań) 

➢ Stałe godziny nauki ( np.od 9:00 do 13:00 ) 

POKONAJ TRUDNOŚCI! 

Gdy dziecko nie chce się uczyć , zapytaj jaką ma trudność, co lubi, a czego nie 

lubi, jaką ma propozycje ,co mogłoby mu pomóc. Nigdy nie rozwiązujcie 

problemów w negatywnych emocjach. warto zrobić przerwę  i wrócić do sprawy 

później. 

PLANOWANIE: 

➢  dziel zadania  na : dzisiaj , jutro , odległe projekty , 

➢ zacznij od trudniejszych zadań  

➢ rób notatki  

➢ dziel materiał na partie 

 

MIEJSCE DO NAUKI: 

➢ porządek ( w zasięgu pozostają tylko książki, zeszyty i przybory)  

➢ bez rozpraszaczy (usuwamy gry, zabawki, dbamy o ciszę i spokój)  

➢ przerwy (stosuj przerwy między zadaniami, można wtedy wstać                           

i porozciągać się lub zjeść ciepły posiłek) 

 



 

 



 

 

 

 



Propozycja na wspólne spędzanie wolnego czasu z rodziną  

 

Poznajemy się – gra „Moje Ulubione” 

 

PRZYGOTUJ: 

– wydrukowaną planszę, 

– kostkę, 

– tyle pionków, ilu jest graczy, 

– koraliki (guziki lub kamyki). 

1.Gracz rzuca kostką. Przesuwa się do przodu na planszy o jeden, dwa lub trzy 

miejsca według zasady: 

– gdy na kostce wypadnie 1 lub 6 – jedno pole do przodu 

– gdy na kostce wypadnie 2 lub 5 – dwa pola do przodu 

– gdy na kostce wypadnie 3 lub 4 – trzy pola do przodu. 

2. Stojąc na polu gracz udziela odpowiedzi na pytanie „Moje ulubione…(tu dodaje 

słowo które znajduje się na polu)”. Jeśli udzieli odpowiedzi na pytanie – zabiera 

koralik i kładzie go przed sobą. 

3. Na polu z podwójnym kołem możemy zdecydować kto będzie odpowiadał na 

pytanie – my czy któryś z pozostałych graczy. 

4. Po dotarciu na metę wszystkich uczestników gry rozpatrujemy ją w dwóch 

wymiarach: 

– kto dotarł na metę jako pierwszy 

– kto zebrał najwięcej koralików (o kim dowiedzieliśmy się najwięcej). 

 

Dobrej zabawy ☺  



 

 
 

 

 
 
 
 
 


