
 

Jak pomagać dziecku w nauce 

 

 

Warunki, które muszą być spełnione, aby nasze dzieci mogły prawidłowo się rozwijać, 

a ich umysły efektywnie pracować: 

1. Odpowiednia ilość wypoczynku (zarówno snu nocnego, jak i odpoczynku w ciągu dnia -

po szkole). Dzieci nie powinny od razu po szkole zabierać się do lekcji. Dobrze, aby miały 

czas (przynajmniej godzinę) na odpoczynek, zabawę, czytanie i aby mogły same wybrać 

sobie formę relaksu jaka im odpowiada. Nie należy też zasiadać do lekcji późnym wieczorem, 

kiedy dziecko jest znużone. Najlepiej, jeśli będzie to pora stała, codziennie ta sama. Dziecko 

wówczas przyzwyczaja się do tego, że o określonej godzinie siada do lekcji, nie stara się 

wynajdywać wymówek i rodzice nie muszą mu ciągle o tym przypominać. 

2. Udział w pewnych obowiązkach domowych (pomoc w sprzątaniu, zakupach, opieka nad 

młodszym rodzeństwem). Dzieci nie powinny być przeciążane obowiązkami, ale dobrze jest 

gdy są za coś odpowiedzialne. Uczy to dziecko pamiętania o obowiązkach, samodzielności, 

sumienności, co się bardzo przydaje w szkole. 

3. Kontakty z innymi dziećmi (wspólna zabawa, nauka). Dzieci uczą się w ten sposób wielu 

społecznych umiejętności: nawiązywania kontaktów, przyjaźni, współdziałania, 

rozwiązywania konfliktów, przystosowywania do innych ludzi. Należy pamiętać, że dziecko 

lepiej przystosowane społecznie lepiej czuje się w szkole, akceptuje ją, chętnie do niej 

uczęszcza i uczy się. 

4. Umiejętny dobór zajęć pozalekcyjnych. Korzyści, jakie przynoszą one dziecku, są 

niewątpliwe, jednak ich nadmiar może niepotrzebnie obciążać dziecko. Starajmy się 

umożliwiać rozwój naturalnych zdolności naszych pociech, ale nie próbujmy wychowywać 

„geniuszy” w każdej dziedzinie.  

5. Stworzenie warunków ułatwiających dziecku odrabianie lekcji w domu: 

 Dziecko powinno mieć własne, stałe miejsce do nauki (oszczędza to jego czas, pozwala 

uniknąć szukania po całym mieszkaniu potrzebnych przyborów, ułatwia wytworzenie 

nawyku uczenia się związanego z danym miejscem, ułatwia skupienie uwagi). Jeżeli w 

domu jest kilkoro dzieci i nie można każdemu wydzielić osobnego miejsca do pracy, należy 

tak zorganizować zajęcia, aby dzieci odrabiały lekcje kolejno, a nie wszystkie razem. 

Biurko dobrze jest ustawić tak, aby dziecko nie miało w zasięgu wzroku wielu atrakcji 



w rodzaju okna wychodzącego na ulicę, plakatów na ścianie itp, bo wtedy jego uwaga - 

zamiast na lekcjach - skupia się na tych innych, ciekawszych rzeczach. 

 Zadbajmy o to, by w czasie odrabiania lekcji w domu panował spokój i cisza. 

 Nie odrywajmy dziecka od lekcji np. wysyłając do sklepu, opowiadając o czymś, co nam 

się akurat przypomniało. Czasami robimy tak, sądząc, ze dziecku  przyda się krótka 

przerwa. Owszem przerwy w nauce, zwłaszcza, gdy trwa ona długo, przydają się, jednak 

należy je robić wtedy, gdy są one potrzebne dziecku, nie nam. Moment na przerwę 

powinien być tak wybrany, aby dziecko dokończyło zaczętą pracę, gdy dziecko czuje się 

zmęczone, gdy pracowało już długo, albo robiło szczególnie trudne zadanie 

 Nie wyręczajmy dziecka, nie pomagajmy mu w tym, co bez trudności może wykonać 

samo. Starajmy się przyzwyczajać je do samodzielnej pracy. Nie oznacza to, że mamy 

zostawić nasze pociechy same sobie. Bądźmy w pobliżu i dyskretnie obserwujmy pracę 

dziecka, wkraczając wówczas, gdy pojawiają się problemy. Nadmiar pilnowania, 

przypominania i kontrolowania nie jest wskazany. Ważna jest natomiast okazywanie 

żywego zainteresowania nauką dziecka. Rozmawiajmy z dziećmi o szkole, pytajmy o 

kolegów i koleżanki, sprawdźmy zeszyty, cieszmy się sukcesami, zachęcajmy do pracy jeśli 

pojawiają się jakieś niepowodzenia. Sprawimy w ten sposób, że dziecko będzie chętnie się 

uczyć, będzie miało bowiem poczucie, że to co robi jest ważne dla całej rodziny. 

 

W jaki sposób pomagać naszym dzieciom w nauce: 

 

- Usiądźmy obok dziecka i poprośmy by powiedziało co zostało zadane. Pierwszak chętnie 

się tym podzieli, a dla starszego dziecka, o ile będzie do tego przyzwyczajane od początku, 

też pytanie takie powinno być naturalne. 

- Zaproponujmy swoją pomoc, jeśli pojawią się jakieś trudności. 

- Po rozpoczęciu pracy przez dziecko zostawmy je, ale bądźmy gdzieś w pobliżu. 

- Wezwani na pomoc nie podsuwajmy gotowego rozwiązania lecz starajmy się dziecko 

naprowadzić na właściwy tok rozumowania. Poprośmy, aby głośno przeczytało polecenia - 

uczy się w ten sposób rozumieć to, co czyta. Jeśli i wtedy nie będzie rozumieć trudnych 

słów zaproponujmy, aby sprawdziło w słowniku.  

Jeśli samo wykona pracę, kierując się tylko naszymi wskazówkami, będzie miało o wiele 

większą satysfakcję. Wzmocni to jego wiarę we własne siły i wytrenuje sztukę logicznego 

myślenia. 



- Powiedzmy dziecku, że chcielibyśmy zobaczyć wyniki jego pracy, najlepiej w taki 

sposób, by nie odczuło, że chcemy je kontrolować. ”Pochwal się kochanie, jak to dobrze 

zrobiłeś” – to zdanie powinno zachęcić naszą pociechę do pokazania rozwiązania zadań. 

Przeglądając je, starajmy się znaleźć błędy, które malec popełnił. Nie wytykajmy potem: 

„Zobacz, ile tu błędów, wcale się nie postarałeś”. Zwracajmy uwagę w ten sposób: 

„Doskonale sobie poradziłeś (tu wymieniamy zalety pracy np. dużo, szybko, starannie, 

wyraźnie, w odpowiedniej kolejności itp.). Sprawdźmy teraz, czy jest coś do 

poprawy…”albo „To wypracowanie jest naprawdę ciekawe (długie, napisane starannie, 

widać, że masz wyobraźnię, znasz temat itp.). Przyjrzyjmy się, czy wszystko w nim jest ok, 

czy tez jest coś, co należałoby poprawić… Wydaje mi się, że ten wyraz pisze się inaczej. 

Sprawdźmy w słowniku.” Rozmawiając w ten sposób, nie stajemy się w oczach dziecka 

surowymi krytykami, ale partnerami, którzy dążą do uzyskania jak najlepszych efektów 

wspólnej pracy.  

- Zaglądajmy do zeszytów regularnie. Czasami bowiem niektóre polecenia mogą umknąć 

uwadze dziecka, i nie zostaną wykonane. Sprawdzając codziennie pracę naszych dzieci, 

dajemy im szansę na bieżąco uzupełniać zadania domowe nie dopuszczając do narastania 

zaległości.. 

- Interweniujmy jak najrzadziej i zawsze najpierw wysłuchajmy zdania dziecka. Nawet 

jeśli tłumaczy zawile, a my znamy krótszą drogę do rozwiązania – nie przerywajmy. Niech 

samo odnajdzie przyjemność i zasmakuje w samodzielnym dochodzeniu do sedna problemu. 

To umocni jego wiarę we własne możliwości.   

- Nie udawajmy wszechwiedzących. Czasem warto przyznać się do niewiedzy i poprosić 

dziecko o objaśnienie lub pomoc w wykonaniu skomplikowanego zadania, które akurat 

przerabiano w szkole. Rola eksperta sprawi mu wielką radość i zarazem pomoże utrwalić 

wiedzę. 

 

 

 

 

 

 


