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Wstęp 

 

Od 25 marca polskie szkoły obowiązkowo nauczają w trybie zdalnym; jest to coś 

nowego, do czego nikt nas wcześniej nie przygotowywał. Nauka zdalna jest ogromnym 

wyzwaniem; nie tylko dla nauczycieli i uczniów, ale i dla rodziców, którzy mają problemy 

 z odnalezieniem się w nowej sytuacji.  

Czas, kiedy zamknięte są placówki oświatowe, to czas trudny, jednak warto go dobrze 

wykorzystać. Proszę pamiętajcie, że warto nieprzerwanie ćwiczyć samodzielność, umiejętności 

komunikacji, panowania nad emocjami – wiele z tych kompetencji kreuje nam codzienność.  

Każda rozmowa – o pogodzie, o samopoczuciu, czy też o przeczytanej książce to rozwijanie 

słownictwa, poczucia własnej wartości, poszerzanie wiedzy.  

Jak wszyscy wiemy, to rodzice są pierwszymi nauczycielami, którzy od pierwszych dni 

życia dziecka; uczą je nowych rzeczy. Można więc śmiało wysunąć hipotezę, że poradzą sobie 

również z nauką nieco starszych dzieci.  

Poradnik, który teraz czytacie został stworzony z myślą o Was; Rodzicach, by pomóc Wam  

w odnalezieniu się w roli nauczycieli domowych.  

Poniżej znajdziecie spis rozdziałów. 
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1. Dlaczego ważne jest, by uczyć od najmłodszych lat ? 

 

Każde dziecko ma potencjał do tego, by być Noblistą. Wielu z Was na pewno słyszało 

kiedyś stwierdzenie „dzieci to mali geniusze”. Wytłumaczę Wam w tym rozdziale, dlaczego 

jest ono prawdziwe.  

Badania naukowe wykazują, że komórki mózgu małego dziecka są dwa razy bardziej 

aktywne od komórek mózgu osoby dorosłej. Mniej więcej do 10. roku życia aktywność 

neuronów dziecka dwukrotnie przewyższa aktywność komórek nerwowych u dorosłego. 

Uczenie się natomiast jest procesem wzmacniania istniejących połączeń nerwowych  

i tworzenia nowych sieci - gdy się czegoś uczymy, mózg tworzy nowe międzykomórkowe 

szlaki komunikacyjne. Do każdego procesu potrzebne są oczywiście odpowiednie warunki; 

 o nich przeczytacie w następnym rozdziale. Natomiast ważne jest, żeby ten mózg trenować, 

bo trenowane neurony zwiększają swój rozmiar, mają więcej rozgałęzień i większą liczbę 

połączeń, co przekłada się na inteligencję. 

Większość rodziców uważa, że dobrym sposobem uczenia jest wyjaśnianie, tłumaczenie  

i opowiadanie o tym, co jest ważne i potrzebne. Musimy sobie uświadomić, że uczenie się, to 

nie tylko przyswajanie informacji. Jest to przede wszystkim rozwijanie sposobów myślenia, 

 a także nabywanie umiejętności uczenia się. Dziecko najlepiej uczy się samodzielnie 

doświadczając, w trakcie działania.  

Możemy śmiało podzielić sposoby nauki przez dzieci na dwie grupy:  

• dzięki zmysłom (wzrok, słuch, dotyk, smak, zapach), 

• dzięki umysłowi (czyli procesom myślenia; dziecko dokonuje analizy, porównuje, 

grupuje itd.) 

Przedszkolaki, przetwarzając doświadczenia, zaczynają o nich mówić. Największym 

sensem dla ich rozwoju więc wydaje się być nauka przez zabawę. Co  ważne musi iść ona  

w parze z dyscypliną, bo brak zasad nie sprzyja nauce. Należy jednak pamiętać, że zbyt 

surowa atmosfera może sprawić, iż dziecko gorzej przyswaja informacje. Zaczyna bowiem ono 

wtedy odczuwać strach przed konsekwencjami swojej niewiedzy, lub przed samym rodzicem, 

czy nauczycielem. W przedszkolu i szkole, dzieci wykonują ogromną pracę, warto więc 

pokazać im, że jesteśmy dumni z ich osiągnięć. Nie ukrywajmy naszego zachwycenia, jeśli 



nasz sześciolatek pięknie wykona pracę rysunkową, czy posprząta swój pokój. Nauczmy się 

doceniać nasze dzieci i z nimi rozmawiać.  

Dla przedszkolaka nie ma rzeczy niemożliwych. Wystarczy, że pójdzie na plac zabaw 

 i będzie na nim bawić się z obcokrajowcami, a po kilku miesiącach zacznie mówić w ich języku 

i się z nimi dogadywać. Niesamowite, prawda? Mózg małego dziecka jest niesamowity, 

dosłownie pochłania on wszystko to, co znajduje się w jego otoczeniu.   

Przedszkole pełni niezwykle ważną funkcję w rozwoju dziecka ; przygotowuje do nauki 

w szkole i daje im możliwość przebywania z rówieśnikami, co jest niezwykle ważne. Dzieci 

przebywając w grupach mogą się od siebie uczyć, zrozumieć myśli innych oraz ich potrzeby. 

Zaczynają też uczyć się empatii, jak również panowania nad emocjami oraz wyrażania 

własnych uczuć.  

Kolejnym etapem edukacji jest kształcenie zintegrowane w klasach 1-3. Jego głównym 

celem jest przygotowanie dziecka do dalszego kształcenia i wychowania na wyższych 

etapach. Dziecko ma 3 lata, żeby oswoić się ze szkołą, a także nauczyć czytać, pisać i liczyć. 

Proces nauki przebiega spokojnie i płynnie. Wiele jednak też zależy tutaj od rodziców, którzy 

muszą być świadomi możliwości, jakie mają ich dzieci.  

Wielu rodziców podejrzewa u swoich dzieci nadpobudliwość, argumentując to faktem, że 

nie mogą one się skoncentrować na jakiejś czynności, np. bajce dłużej niż 10 minut. Tak 

naprawdę siedmiolatek potrafi skoncentrować się na mniej więcej 20 minut. Ta 

koncentracja wzrasta wraz z wiekiem. Jednak pomyślcie ile czasu Wy sami potraficie myśleć 

o jednej rzeczy. Ponadto nie tylko wiek wpływa na naszą koncentrację, ale i nasz stan 

psychiczny, fizyczny, czy np. pogoda. Dzieci najlepiej ćwiczą umiejętność koncentrowania się 

podczas zabawy, którą same wybrały.  Dajmy im więc wybór. 

Edukacja dzieci we wczesnych latach życia jest bardzo ważna, ale i wymaga ogromnej 

pracy ze strony rodziców i nauczycieli. W tym okresie dzieci bardzo szybko się rozwijają 

 i przyswajają duże porcje wiedzy. To jest czas, w którym ich umysł jest najbardziej chłonny. 

Warto wykorzystać więc wszelką dostępną wiedzę na temat dziecięcych umysłów w codziennej 

pracy z nimi.   

 

 

 



2. Jak przygotować dziecko do nauki w domu? 

 

Proces nauki wymaga pracy i czasu, żeby jednak mógł on przebiegać możliwie 

efektywnie, mózg musi mieć do tego dobre warunki środowiskowe. Najlepiej by były to 

warunki bogate w różnorodne bodźce.  

Jeśli dziecko jest już przyzwyczajone do rytmu szkolnego, innych godzin snu, posiłków, 

zabawy, to stosujmy się do tych godzin. Organizujmy mu pracę w taki sposób, w jaki pracuje 

on w przedszkolu, czy szkole. Przestrzeganie godzin ułatwi dziecku poranne wstawanie oraz 

da lepszą orientację w nowej sytuacji. Będzie to również ważne, kiedy dziecko wróci do 

normalnego trybu nauki w szkole. 

Miejsce pracy dziecka; jego pokój, czy salon; powinien być przede wszystkim 

uprzątnięty i zorganizowany. Ze względu na to, że dzieci mają małą zdolność skupiania uwagi 

na jednej rzeczy, to często bawią się jedną zabawką, później ją odrzucają, biorą drugą itd. 

Rodzice więc narzekają na ciągły bałagan w domu; jest to jednak normalne. Przed nauką jednak 

warto z oczu dziecka odrzucić przedmioty, które mogłyby go rozpraszać, czyli wszystkie 

grające i głośne zabawki. Zostawmy pod ręką to, co się nam przyda. Dzieci chętniej angażują 

się w zajęcia i zabawy, kiedy je ciekawią i są zgodne z ich zainteresowaniami. Obserwujmy 

więc je. Jeśli Wasze dziecko uwielbia samochody, to wykorzystujcie je do nauki. Liczcie je, 

opisujcie jakie mają kolory, porównujcie. Każde zainteresowanie można przekształcić we 

wspaniałą zabawę, która będzie uczyć.  

Dzieci potrzebują do życia tego samego, co dorośli; jedzenia, picia, tlenu.  Zadbajmy 

 o to, by nasze dzieci nie były głodne, czy spragnione. Postawmy im na stoliczku kubki z wodą, 

żeby w każdej chwili mogły po nie sięgnąć. Zróbmy to samo ze zdrowymi przekąskami. Zbyt 

niskie stężenie tlenu w powietrzu, czy zbyt duża temperatura w pomieszczeniu – sprawiają, że 

każdy człowiek jest ospały i zniechęcony. Pamiętajmy więc o częstym wietrzeniu 

pomieszczeń, to zagwarantuje odpowiednią ilość tlenu do pracy i sprawdzajmy temperaturę 

jaka panuje w domu. Należy zachęcać też dzieci do aktywności ruchowych na świeżym 

powietrzu. Wbrew pozorom taka zabawa też może być okazją do nauki.  

Ważne więc w przygotowaniu dziecka do nauki w domu jest ułożenie dobrego planu 

działania, z jasno określonymi godzinami; nauki, posiłków i pracy. Ponadto stworzenie dobrych 

warunków do nauki; uwzględniając potrzeby fizjologiczne dzieci.  



3. Jak motywować dziecko do nauki i jak uczyć? 

 

Motywacja pochodzi od łacińskiego słowa movere- „poruszać się”. 

Motywację określa się jako stan: fascynacji, pragnienia, pożądania, upartego 

dążenia, napięcia, aktywacji i wewnętrznego niepokoju . 

Dopóki nie zostaliśmy uziemieni w domu, to motywy szkolnego uczenia się mogły być 

różnorodne-  wpływ nauczyciela, lęk przed złą oceną, bądź też karą, zaciekawienie 

 i zainteresowanie ucznia, ambicja, rozumienie przydatności wiedzy, potrzeba uzyskania 

świadectwa szkolnego, aby przejść do następnej klasy, motywy ideowe i światopoglądowe . 

• Co z chęciami do nauki, gdy musimy zostać w domu?  

• Czy każde dziecko będzie miało odpowiednio wysoką motywację by pracować 

efektywnie w domu? 

• W jaki sposób pomóc dzieciom podnosić i utrzymywać wysoką motywację? 

  Z pomocą przychodzi PLAN DALTOŃSKI, dzięki niemu kształcimy nową 

kompetencję- samodzielną pracę. 

Twórca planu daltońskiego H. Parkhurst chciała, aby nauczanie masowe w klasie 

zastąpić samodzielnym uczeniem się dzieci, pozwolić im uczyć się we własnym tempie, 

pobudzić do współpracy, zastosować indywidualne sprawdzanie wyników pracy. W  projekcie 

– plan daltoński w domu – udaje się to osiągać. Nikt nikogo nie sprawdza, nie ocenia, dziecko 

pracuje samo lub pod opieką rodzica tyle czasu ile potrzebuje i samodzielnie ocenia efekt swojej 

pracy. 

Jak do tego się zabrać? Poniżej znajdziesz kilka wskazówek: 

1. Organizacja przestrzeni – uporządkuj pokój, usuń rozpraszacze, a na ścianie zawieś 

lub przygotuj tablicę na wizualizację. Może być to korkowa tablica, magnetyczna lub 

pomalowana kredową farbą ściana. Najważniejsze jest to, by zamieszane na niej informacje 

były czytelne. 

2. Organizacja miejsca pracy- posprzątaj w taki sposób pokój, aby ułożyć  

w odpowiednie miejsce przybory, które będą dziecku potrzebne przy realizacji zadań. Kieruj 

się zasadą, że każda rzecz powinna mieć swoje miejsce. Po co? Po to, by podczas tworzenia 

dziecko nie musiało się zastanawiać gdzie co znajdzie. Pogrupuj książki, ustal z dzieckiem 



gdzie znajdują się materiały biurowe. Naucz dziecko, by po skończonej pracy odniosło 

materiały na swoje miejsce.  

3. Wyposaż dziecko w zegar daltoński- ten nietypowy zegar pozwala zrozumieć 

dzieciom długość upływającego czasu. Kiedy mówimy do dziecka: „masz na to: 5, 10 czy 15 

minut” możemy być pewni, że nie rozumie ono jak długo ma daną czynność wykonywać. Zegar 

ze specjalną tarczą i mechanizmem zegara pozwala zilustrować dzieciom przedział czasowy: 

5-, 10-, 15- i 30-minutowy. Podczas pracy określamy "czerwony, zielony, niebieski czy żółty 

czas" na wykonanie zadania, ustawiając ręcznie wskazówkę na początku odpowiedniego 

koloru. Możesz taki gotowy zakupić albo stworzyć go z dzieckiem. 

 

 

 

4. Sygnalizator form pracy- to narzędzie idealnie sprawdzi się w sytuacji, gdy pracujesz  

 i chociaż przez chwilę musisz zająć się swoimi sprawami.  Przygotujcie trzy plansze- 

czerwoną, żółtą i zieloną. Wywieszenie jej w widocznym miejscu będzie jasnym 

sygnałem dla dziecka jak i rodzica. W skrócie- czerwony kolor odpowiada samodzielnej 

pracy. Jest to czas, w którym dziecko nie podchodzi do rodziców, stara się 

zmobilizować i rozwiązać problem  w pojedynkę. Kolor żółty „mówi” możesz podejść, 

zapytać, ale nie mam czasu by z poświęcić ci czas, przyjdę jak skończę. Zielony- jestem 

do twojej dyspozycji. Dzięki takiej formie dziecko uczy się czekania. Pomimo, że rodzic 

odracza uwagę skierowaną na dziecko, uczy je, że warunki nie zawsze pozwalają iż 

może robić to, co chce. Uczy szanować pracę innych. Buduje zasady i stawia granice. 



 

5. Harmonogram dnia- pomóż dziecku spisać zadania na małych karteczkach, pomoże to  

w ustaleniu priorytetów. Wykorzystaj wcześniej przygotowaną tablicę i podziel ją na pięć 

kategorii: najważniejsze, do zrobienia, do weryfikacji, zrobione, poczekalnia. Niech 

dziecko samo zdecyduje od czego zacznie. Wizualny obraz zadań pomoże Wam w organizacji 

dnia. Przydatne w dobie obecnego chaosu.  

 

 Aby cały proces zdalnego nauczania był owocny musimy się skupić na wspomnianej 

już wcześniej motywacji. Pomimo doskonałego przygotowania świata zewnętrznego, trzeba 

skupić się na tym wewnętrznym.  

Z  badań wynika, że na motywację wewnętrzną wypływają takie czynniki jak: ocena 

przydatności materiału, który uczeń musi opanować oraz  autonomia – czy  uczeń ma 

możliwość kontrolowania czego będzie się uczył w danym momencie oraz ile czasu mu to 

zajmie. 

Do rozpoczęcia i podtrzymania istotne jest właściwe sformułowanie celu, odpowiednio 

przedstawiony tworzy atmosferę i pobudza do działania. Dzieci mogą charakteryzować się 

odmiennym stylem zaangażowania w działanie. Jedne największą motywację prezentują na 

początku, potem zaś ich zaangażowanie słabnie, inne przeciwnie- powoli angażują się  

w działanie, ale wytrwale je realizują.  

Dla podtrzymania motywacji niezwykle ważne jest otrzymywanie informacji 

zwrotnej. Nieważne czy ją  rodzic czy nauczyciel. Feedback daje odpowiedź czy dziecko 

zbliża się do postawionego celu lub w jaki sposób zmodyfikować swoje działanie, aby cel 

osiągnąć. 



Na motywację do działania istotny wpływ mają inni ludzie. Sama obecność, współpraca 

czy czasami rywalizacja. 

Jak efektywnie pracować w domu? 

• pamiętaj o dobry nastawieniu 

• doceniaj prawdziwy wysiłek 

• nie zapominaj o rozmowie- to dla każdego trudny czas 

• podziel zakres wiedzy na mniejsze części- najlepiej spisz plan zadań i wykreślaj 

wykonane etapy 

• daj czas na skupienie 

• zachęcaj do komunikacji z innymi 

• dawaj informację zwrotną na temat wykonanych zadań i poczynionych postępów 

• rób krótkie przerwy- dzieci w wieku 7 – 10 lat mogą skupić uwagę na lekcji przez 

około 20 minut. Przemęczenie powstaje po wysiłku długotrwałym, nawet niezbyt 

intensywnym, ale nie przerywanym chwilami odpoczynku 

 

PROPOZYCJE PRZERW- Słoik z zadaniami –15-20 min. 

• napiję się wody, soku 

• przeczytam stronę książki 

• wykonam budyń lub kisiel 

• zadzwonię do koleżanki 

• ułożę z klocków robota 

•  obejrzę filmik 

• posłucham muzyki 

• wyjdę na balkon lub przed dom … 

 

Rozmowa 

Jesteśmy zasypywani informacjami o groźnym koronawirusie. Dzieci także. Mogą być 

i one zaniepokojone lub wręcz wystraszone całą sytuacją. Największym błędem jest udawanie, 

że się nic nie dzieje: wtedy dziecko dostaje sprzeczne komunikaty. To zaś nie jest dla niego 

dobre.  



Nie ma tu złotego środka. Rozmowa z dzieckiem o koronawirusie będzie wyglądała 

 u każdego zupełnie inaczej. Po pierwsze, każde z  dzieci w zupełnie inny sposób reagują na 

zaistniałe zmiany. Po drugie, zależy to od wieku dziecka i jego dotychczasowej wiedzy 

 o świecie. 

Do wyjaśnienia najmłodszym, czym jest koronawirus, można posłużyć się darmową 

książeczką pt. „Cześć. Jestem wirus – kuzyn grypy i przeziębienia. Nazywają mnie 

koronawirus” napisaną przez psycholog Manuelę Monina Cruz (wersja polska do pobrania na: 

mamyprojekt.pl, zakładka: koronawirus). 

 

WAŻNE WSKAZÓWKI PODCZAS ROZMOWY 

• Obserwuj  zachowanie dziecka.  

• Wytłumacz, dlaczego nie może często wychodzić na dwór. 

• Zaproponuj wspólne zabawy, wykonanie rozmowy telefonicznej z koleżanką 

lub wideo rozmowę za pomocą aplikacji do zdalnej komunikacji. 

• Być przygotowany na trudne pytania, które mogą paść z ust dziecka. 

• Bądź pewnym siebie, rzeczowym i szczerym.  

• Poleć dziecku sposoby na radzenie sobie ze strachem. 

• Pokaż dziecku, że mimo zagrożenia, można normalnie funkcjonować. 

  



4. Z jakich źródeł korzystać przy przygotowaniu zajęć dla dzieci? 

 

Pierwszym i według mnie najlepszym źródłem nauki dla dzieci są oczywiście książki. 

Każdy z nas wie, że czytanie uczy myślenia i rozwija wyobraźnię. Pomyślcie jednak, co by 

było, gdybyśmy nie umieli czytać? Ciężko jest nam to sobie wyobrazić, a przecież tyle na 

świecie jest ludzi, którzy czytać nie potrafią.  

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym bardzo potrzebują książek; nawet jeśli 

nie potrafią jeszcze czytać. Na tym etapie rozwoju należy ćwiczyć z dziećmi spostrzegawczość 

i umiejętności manualne. Warto więc czytając razem z dzieckiem zadawać mu pytania np. 

„gdzie jest piłka?”, „jakiego jest koloru?”, „co widzisz na tym obrazku?” itp. Pomyślmy o tym, 

żeby włączyć do czytania naukę liczenia, czy ćwiczenia pamięci. Zapytajmy dziecko „ile widzi 

tu piłek?”, albo „czy wcześniej widziało gdzieś podobną piłkę?”. Będziecie też zdziwieni jak 

szybko Wasze dzieci będą zapamiętywały historię, a później opowiadały je Wam. Zachęcajmy 

też dzieci do opowiadania historii na podstawie tego, co widzą na rysunkach, to będzie 

wpływało na rozwój ich wyobraźni. Nie chodzi przecież o zapamiętywanie tekstu, ale jego 

zrozumienie. 

Książki dla maluchów muszą rosnąć razem z nimi, nie zawsze to, co interesuje 2,5-latka, 

jest dla niego atrakcyjne, gdy ma lat 3,5. Książki obrazkowe są świetnym rozwiązaniem dla 

młodszych dzieci, natomiast te z dużymi literkami dla dzieci starszych.  

Na uwagę zasługuje kilka wydawnictw publikujących ciekawe pozycje literatury 

dziecięcej, poniżej ich lista: 

• Wydawnictwo Zielona Sowa (m.in. Elementarz) 

• Wydawnictwo Nasza Księgarnia (m.in. seria Pucio) 

• Wydawnictwo Adamada (m.in. seria O Wilku) 

• Wydawnictwo Dwukropek (m.in. Gdy Pola się zgubi) 

• Wydawnictwo: Tata Robi Książki (m.in. NIESAMOWITA NATURA) 

• Wydawnictwo Mamania ( m.in. Abecadło pod lupą ) 

Na Rynku dostępnych jest wiele innych Wydawnictw Literatury dziecięcej, które na pewno 

sami odkryjecie, kiedy zaczniecie szukać książek dla Waszych dzieci. Ważne jest, by 

dostosować je do wieku i umiejętności dziecka, a także pomóc dziecku w ich czytaniu, czy 

przeglądaniu. Jeszcze ważniejsze jest, by słuchać dziecka, nie tylko kiedy czyta, czy opowiada, 

ale zawsze! Wsłuchujmy się w nasze dzieci – to da nam możliwość lepszego ich zrozumienia. 



W XXI. wieku nie da się żyć bez komputera. Dzieci też muszą umieć z niego korzystać. 

Komputer jako nowoczesny środek dydaktyczny stwarza nowe możliwości wspomagania 

nauki naszych dzieci. Niektóre programy komputerowe nie tylko wspierają dziecko w nauce, 

ale też sprawdzają poziom przygotowania i osiągnięć ucznia, czyli pokazują efekty uczenia 

się. Spróbujmy więc włączyć ten komputer do domowej edukacji. 

Musimy to przyznać – jesteśmy społeczeństwem, które swoją wiedzę czerpie głównie  

z Internetu, a tam panuje chaos. Codziennie powstają setki nowych stron, artykułów, gier … 

Warto więc wiedzieć, które źródła są godne uwagi.  

Dzieci uwielbiają gry i zabawy, a w Internecie jest przecież ich mnóstwo. Większość z tych 

gier dostępna jest bezpłatnie. Poniżej lista stron z wybranymi grami edukacyjnymi przyjaznymi 

dzieciom: 

• https://www.miniminiplus.pl/gry 

gry edukacyjne dla dzieci 

• http://www.zyraffa.pl/ 

gry edukacyjne dla dzieci, kolorowanki 

• http://pisupisu.pl/ 

gry edukacyjne dla dzieci, ortografia online 

• https://www.lulek.tv/ 

gry edukacyjne dla dzieci 

• https://kiddoland.pl/ 

gry edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym 

• http://matematykadladzieci.pl/ 

gry matematyczne dla dzieci 

• http://tuxpaint.org/ 

program do rysowania dla dzieci 

• https://www.kolorowe-obrazki.pl/ 

kolorowanki do wydruku 

• https://www.buliba.pl/ 

gry edukacyjne dla dzieci 

• https://ciufcia.pl/ 

zbiór gier edukacyjnych 

https://www.miniminiplus.pl/gry
http://www.zyraffa.pl/
http://pisupisu.pl/
https://www.lulek.tv/
https://kiddoland.pl/
http://matematykadladzieci.pl/
http://tuxpaint.org/
https://www.kolorowe-obrazki.pl/
https://www.buliba.pl/
https://ciufcia.pl/


Jednak komputer i Internet to nie tylko gry. Można też tam znaleźć mnóstwo stron, na 

których dostępne są propozycje zabaw dla dzieci, a także poradników dla rodziców,  

z których można korzystać w domu.  

Wydawnictwo Nowa Era, tworzące podręczniki dla dzieci do nauk w szkole, 

przygotowało bezpłatnie dostępny serwis dla rodziców „Nauka przez zabawę”, na którym 

znajdziecie propozycje edukacyjnych zabaw dla dzieci. Natomiast Akademia Domowa 

Wydawnictwa Zielona Sowa przygotowała „Scenariusze zabaw dla rodziców i dzieci”.  

W Internecie znajdziecie wiele więcej tego typu, darmowo dostępnych stron. Istnieje też 

wiele płatnych serwisów, takich jak np. squla .Wykorzystajcie najpierw propozycje 

dostępne bezpłatnie, a jeśli zabraknie nowych pomysłów, to może warto zainwestować 

troszkę i uzyskać dostęp do innych ? 

 Pomyślcie też o zapisaniu się na fora parentingowe – możecie z nich czerpać inspiracje 

do zabaw z dziećmi, a także porozmawiać z innymi rodzicami o swoich doświadczeniach. 

Wymiana spostrzeżeń jest bardzo ważna dla nas, rodziców – pomoże nam ona 

konsekwentnie realizować wcześniej założone cele. Media społecznościowe, takie jak 

Facebook, czy Instagram od jakiegoś czasu też pełnią rolę informacyjną, trzeba jednak 

umieć „wybierać” z nich rzetelne treści, bo nie wszystkie takie są. Możemy jednak na nich 

znaleźć osoby, które „znają się na tym co robią” i chcą swoją wiedzą dzielić się z innymi. 

 Przede wszystkim musicie być świadomi, że nawet jeśli jakaś zabawa, jakieś 

rozwiązanie sprawdziło się u kilku osób, nie oznacza, że sprawdzi się u Was. Musicie 

próbować – im więcej prób, tym większa szansa na sukces. W tym przypadku sukcesem 

będzie dotarcie do dziecka, zainteresowanie go daną zabawą, która go faktycznie czegoś 

nauczy. Pamiętajcie, też o rozmowie z dzieckiem i ustaleniu odpowiednich zasad 

korzystania z komputera. 

Zachęcamy Was do dzielenia się pomysłami dobrego, rozsądnego, na miarę 

możliwości, zdalnego nauczania – bez popadania w przesadę i gorączkowego poszukiwania 

nowych technologii. Niech dodatkowa nauka będzie dla Was przyjemnością, czasem 

wspólnego uczenia się takiego trybu pracy, poszerzania horyzontów i budowania relacji.  

https://www.nowaera.pl/dla-rodzica/nauka-przez-zabawe
https://czasdzieci.pl/domowa-akademia/rodzice-scenariusze-zabaw/
https://www.squla.pl/


Bibliografia 

• Boćko-Mysiorska Magdalena, Jak uczy się mózg? Jak uczą się dzieci?, 

https://dziecisawazne.pl/uczy-sie-mozg-ucza-sie-dzieci/ 

• Gasiul H., Teorie emocji i motywacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Warszawa 2002 

• Pink D., Kompletnie nowe spojrzenie na motywację, Wydawnictwo Studio Emka, 

Warszawa 2011 

Rheinberg F., Psychologia motywacji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, 

s. 16. 

• Zimbardo P., Johnson R., McCann V., Psychologia- kluczowe koncepcje Tom II, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 20013, 

https://dziecisawazne.pl/uczy-sie-mozg-ucza-sie-dzieci/

