
 

 

INFORMACJE DLA
RODZICÓW

Szanowni Państwo,
pragniemy przekazać Państwu kilka istotnych

wiadomości dotyczących
nauki zdalnej.

 

Szkoła Podstawowa nr 24
 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej 

 



JAK ORGANIZOWAĆ NAUKĘ W DOMU? 
1. Rodzice lub opiekunowie sprawdzają codziennie
zakres zadań przesłanych przez nauczycieli oraz
terminy ich wykonania.
2.  Wraz z dzieckiem ustalają plan dnia oraz czas na
naukę i zadania edukacyjne.
3. Przygotowujemy miejsce do nauki - wydzieloną,
uprzątniętą przestrzeń.
4.  Staramy się uatrakcyjnić naukę korzystając              
 z polecanych stron internetowych, programów,
kanałów telewizyjnych, ale także korzystamy z gier
edukacyjnych, planszowych dostępnych w domu.
5  Sprawdzamy jak dziecko radzi sobie z zadaniami.
6. Pozostajemy w kontakcie z nauczycielem, jeśli
widzimy, że dziecko ma trudności z wykonaniem
zadania.
 



JAK MOTYWOWAĆ I WSPIERAĆ DZIECI DO
SYSTEMATYCZNEGO UCZENIA SIĘ
POZA SZKOŁĄ?
 
1. Rozmawiamy z dzieckiem i przypominamy, że obecny
czas, to nie czas wakacji, tylko zmiana miejsca uczenia się.
2. Staramy się, aby dziecko uczyło się w stałych porach,
najlepiej w godzinach dopołudniowych, kiedy jest
wypoczęte.
3. Podczas nauki pamiętamy o przerwach na ulubioną
aktywność dziecka czy posiłek.
4. Dbamy o aktywność ruchową naszych dzieci.
5. Zapewniamy dziecko, że może liczyć na pomoc podczas
nauki w domu.
6. Doceniamy każdy wysiłek dziecka włożony w naukę,
stosujemy wzmocnienia pozytywne.
7. Pokazujemy dzieciom pozytywne efekty krótko                
 i długotrwałe odpowiedzialnego podejścia do nauki w tym
trudnym czasie.
8. Ustalamy z dzieckiem konsekwencje zaniedbywania
obowiązków związanych z uczeniem się  w domu i je
egzekwujemy .



 JAK DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO W SIECI?
 
1. Konfigurujemy ustawienia bezpieczeństwa w
urządzeniu.
2. Instalujemy program kontroli rodzicielskiej. Przykłady
takich programów znaleźć
można na stronie http://www.dzieckowsieci.pl/.
3. Rozmawiamy z dzieckiem o zasadach bezpiecznego
korzystania z Internetu oraz o jego doświadczeniach            
w sieci.
4. Udostępniamy dziecku jedynie pozytywne i bezpieczne
treści.
5. Unikamy podawania prywatnych danych.
6. Dbamy o to, by dziecko nie spędzało w sieci zbyt wiele
czasu.
7. Uczymy traktowania innych osób w sieci                                 
z szacunkiem.
8. Uczulamy dziecko,by nie ufało osobom poznanym               
w sieci.
9. Informujemy o konieczności przestrzegania praw
autorskich podczas korzystania z materiałów
znalezionych w Internecie.



 
 

 
 

Zachęcamy do skorzystania ze stron na temat
bezpieczeństwa  w Internecie: 

www.sieciaki.pl 
www.dzieckowsieci.pl 

https://www.saferinternet.pl
https://akademia.nask.pl
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