JAK POMÓC DZIECKU PRZYGOTOWAĆ SIĘ
DO ODRABIANIA LEKCJI

P

odstawową zasadą jest wyrobienie u dziecka przekonania, że odrabianie lekcji ma na celu
utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach i powinno być wykonane samodzielnie. Rodzic
powinien stanowić wsparcie, ale nie wyręczać dziecka w wykonywaniu zadań domowych.

WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE TO DZIECKO...
• stara się pamiętać, co ma zadane do domu
• sprawdza, co każdego dnia ma do zrobienia
• ustala kolejność odrabiania lekcji
• samodzielnie odrabia lekcje
• powinno pakować tornister na następny dzień.

A CO POZA TYM?
1.

Wykonywanie zadań powinno odbywać się zawsze w tym samym miejscu - najlepiej przy
własnym biurku i najlepiej o tym samym czasie, bo to wspomaga gotowość dziecka do
uczenia się.

2.

Pamięć pracuje sprawniej, gdy dziecko jest zrelaksowane, a zatem ważny jest odpoczynek
przed przystąpieniem do nauki.

3.

Miejsce do nauki powinno być uprzątnięte bez żadnych zbędnych przedmiotów przykuwających wzrok dziecka i rozpraszających jego uwagę, szczególnie jeśli mamy dziecko z zaburzeniami w koncentracji uwagi.

4.

Zadbać o ciszę, wyłączyć telewizor, radio, telefon, komputer itp., ale też nie prowadzić głośnych rozmów
czy wchodzić bez potrzeby do pokoju dziecka.
Mózg wymaga rozgrzewki, czyli ćwiczeń

5.

wstępnych, najlepsze są ćwiczenia, które

6.

Podczas ćwiczeń czytania nie przyjmować zbyt

mają formę zabawy np. łamigłówki, rebusy.

wygodnej pozycji np. leżącej, bo to rozleniwia
i nie sprzyja aktywności umysłowej.

7.

Kolejność zadań ma znaczenie - dzieci, dla których ważne jest poczucie sukcesu i sprawstwa,
preferują zaczynanie od zadań łatwiejszych, by
dopiero potem przejść do trudniejszych.
Z kolei inne dzieci wolą zaczynaćod zadań najtrudniejszych, by mieć je na początku „za sobą”.

BYĆ MOŻE POMOCNE BĘDZIE ROZPISANIE PLANU PRACY.
PONIŻEJ PRZYKŁAD, JAK TAKI PLAN MOŻE WYGLĄDAĆ.
DATA

PRZEDMIOT

Matematyka

ZADANIE DOMOWE

Zadanie 3 str. 19

CZAS

20 minut

PRZERWA 5 MINUT
Język polski

Praca pisemna

60 minut

Przerwa 10 minut

09.09.2019
Język angielski

Przeczyta temat
str. 77-78
i nauczyć się
słówek

20 minut

Przed napisaniem planu dziecko sprawdza, być może z pomocą rodzica, co ma zadane na następny dzień i co należy zrobić.

