
DLA RODZICÓW 

Szanowni Państwo! 

W tym wyjątkowym dla wszystkich czasie pragnę zapewnić Uczniom oraz Rodzicom wsparcie i 

pomoc psychologiczno- pedagogiczną.  Nie mogę się póki co spotykać z Państwem bezpośrednio, 

lecz zachęcam do kontaktu za  pomocą poczty elektronicznej lub jak dotychczas to tez miało miejsce 

telefonu bądź  aplikacji Messenger. Będę się starała w miarę możliwości odpowiadać na wszelkie 

pytania i wspierać ten czas pozostawania w domu, aby był on radosnym i twórczym okresem 

stwarzającym okazję do kształtowania odpowiedzialności za siebie i rozbudzającym empatię wobec 

innych. Sukcesywnie będę zamieszczała materiały psychoedukacyjne dla Uczniów oraz Rodziców.  

Kontakt: 

Tel. kom. 725822437 

e-mail: nowak.karina@interia.pl 

Messenger: Karina Nowak 

Pozdrawiam serdecznie. 

Poniżej zamieszczam linki do ciekawych publikacji. 

https://jaksieuczyc.pl/rodzaje-motywacji/ 

https://jaksieuczyc.pl/jak-sie-zmotywowac-do-nauki/ 

https://jaksieuczyc.pl/koncentracja-jak-sie-uczyc-efektywniej/ 

 

Dzieci też martwią się epidemią  

– jak z nimi rozmawiać i wspierać 
( za  https://www.juniorowo.pl/dzieci-tez-martwia-sie-epidemia-jak-z-nimi-rozmawiac-i-wspierac/ ) 

        Przymusowy pobyt w domu i wiadomości ze świata budzą niepokój zarówno w nas 

dorosłych, jak i w dzieciach. Poza zorganizowaniem dzieciom ciekawych zajęć w domu, 

powinniśmy zadbać o ich emocje i poczucie bezpieczeństwa, pomóc im zrozumieć całą tę 

sytuację. Co pomoże poradzić sobie z emocjami – dzieci i własnymi – podpowiadamy kilka 

sposobów. 

Po pierwsze – rozmawiajmy!  

Dzieci w różny sposób przeżywają trwający teraz trudny okres. Jedne bardzo się boją, inne – 

przeciwnie. Niektóre martwią się o dziadków, inne cieszą się, że nie muszą chodzić do szkoły, 

jeszcze inne… budują bazę i bawią się w apokalipsę. A więc jak rozmawiać z dziećmi o 

koronawirusie? Niezależnie od tego, jakich emocji doświadczają – dajmy im do tego prawo, nie 

oceniajmy. Zachęcajmy do tego, by dzieliły się z nami swoimi przemyśleniami. Rolą dorosłego jest 
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przede wszystkim umożliwić dziecku wyrażanie uczuć, przegadanie ich. Wystarczy być przy nim, 

starając się je zrozumieć i wesprzeć.  

Pamiętajmy przy tym, że zdarza się, że dzieci – szczególnie te młodsze – mają trudności z 

nazwaniem swoich emocji. Nawet jeśli nie do końca rozumieją sytuację, mogą odczuwać lęk. Szum 

informacyjny, zmiana rytmu dnia, niepokój dorosłych – bywa, że to wszystko rzutuje na ich 

samopoczucie i zachowanie. Bacznie je obserwujmy, bądźmy wyczuleni na subtelne zmiany w ich 

funkcjonowaniu – nastroje, problemy ze snem, zmiany apetytu. Można też podpytać dziecko o to, jak 

się czuje i razem spróbować nazwać towarzyszące mu uczucia. Świetnym pretekstem do tej rozmowy 

może być wspólne obejrzenie filmu animowanego „W głowie się nie mieści”. Ta urocza historia o 

dziewczynce imieniem Riley pozwala nauczyć się lepiej rozumieć i rozpoznawać emocje. Uwaga, 

wbrew pozorom to propozycja nie tylko dla najmłodszych! Może się okazać, że wy też się w niej 

trochę zakochacie. 

 Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu 

 
Odrabianie lekcji nie będzie codzienną udręką, jeśli zostaną stworzone odpowiednie warunki do 

pracy. Dziecko musi nauczyć się pracować samodzielnie. 

Właściwe przygotowanie 

Dla dziecka odrabianie lekcji jest z reguły wielkim problemem i często prowadzi do znacznych 

konfliktów między nim a rodzicami. Praca domowa uniemożliwia często robienie innych, bardziej 

atrakcyjnych rzeczy. Koledzy z podwórka nawołują, dzwonią do drzwi; komputer i telewizja kuszą. 

Jak w takich warunkach dziecko ma się skoncentrować? Inne dzieci siedzą przez pół dnia przy 

biurku, gapią się przed siebie albo wygłupiają, i nic z tego nie wychodzi. Inne znów regularnie 

zapominają co było zadane, gdyż uważają, że w ogóle nie było żadnej pracy domowej. 

Również i w tym przypadku można dokonać pewnych zmian strukturalnych. 

Zeszyt prac domowych, strona szkoły 

Do dzieci często nie dociera, co mają zadane. Dlatego powinny prowadzić zeszyt prac domowych i 

zapisywać w nim zadane lekcje. W czasie nauki zdalnej wszystkie materiały są przesyłane drogą 

elektroniczną poprzez stronę szkoły. 

Jeżeli twoje dziecko nie daje sobie z tym rady, sam mu  znajdź te informacje. 

Warunki pracy 

Dziecko powinno mieć stworzone odpowiednie warunki do pracy. 

Dzieci nie powinny odrabiać lekcji w pokoju stołowym, czy w kuchni, gdyż na tej przestrzeni wiele 

rzeczy zakłóca spokój, a wtedy naprawdę trudno się skoncentrować na pracy. Kiedy po 

pomieszczeniu, w którym dziecko ma odrabiać lekcje, kręcą się inne osoby, włączone jest radio czy 

telewizor nie sposób oczekiwać, że zadanie zostanie wykonane właściwie. Sporo dzieci odrabia 

lekcje, siedząc przed włączonym telewizorem. 



Jeśli dziecko odrabia pracę domową w obecności matki, istnieje niebezpieczeństwo, że przy 

pojawieniu się najmniejszych trudności będzie szukało u niej pomocy. Mama jest zawsze pod ręką i 

dlatego często nadużywa się jej wsparcia. Dziecko powinno się przede wszystkim nauczyć 

wytrwałości i przyzwyczaić się, że nie wszystko od razu się udaje. Musi nauczyć się dokładania 

wysiłku, żeby dotrzeć do celu. Nie chodzi tutaj o odmawianie dziecku pomocy, tylko o pomaganie 

mu taki sposób, żeby wzrastało jego poczucie odpowiedzialności i samodzielność. 

Zatem postarajcie się doprowadzić do tego, żeby dziecko odrabiało lekcje we własnym pokoju albo 

w takim pomieszczeniu, gdzie może być samo. 

Spokojne miejsce do pracy 

Miejsce pracy dziecka ma szczególne znaczenie. Jest istotnym warunkiem efektywnej nauki. Powinno 

być tak dostosowane do potrzeb dziecka, żeby  dobrze się w nim czuło. Muszą być przy tym spełnione 

pewne warunki: 

 Miejsce pracy powinno być jasne. Nie oznacza to jednak, że biurko koniecznie musi być 

usytuowane przy samym oknie. 

 Biurko i miejsce do siedzenia muszą być dopasowane do wzrostu dziecka. 

 Właściwe oświetlenie miejsca pracy - najlepiej, jeśli światło pada z lewej strony stołu czy 

biurka. 

 Miejsce pracy powinno być uporządkowane. Jeśli przed rozpoczęciem pracy trzeba długo 

szukać zeszytów, powstaje u dziecka stres, jeszcze zanim wzięło się do lekcji. 

 Zabawki czy podręczniki, których dziecko nie potrzebuje przy odrabianiu lekcji, powinny być 

sprzątnięte z biurka. 

 Niezbędne przybory szkolne (ołówki, słowniki, kalkulator) powinny zawsze być pod ręką. 

 Wskazane jest prowadzenie terminarza, w którym dziecko może zapisać daty klasówek, 

oddawania prac, wycieczek klasowych, a także prywatnych spotkań. 

Reguły ułatwiające naukę i pracę: 

 Dziecko odrabia lekcje samodzielnie. 

 Oglądanie telewizji czy słuchanie radia jest zabronione podczas odrabiania lekcji. 

 Kartki z pracą domową są natychmiast wkładane do segregatora czy teczki. 

 Po odrobieniu lekcji wszystkie przybory wracają na swoje miejsce. 

 Ustal z dzieckiem określony porządek materiałów do nauki poszczególnych przedmiotów. 

 Na zakończenie: konsekwentnie przestrzegaj tego, żeby dziecko zaczynało zabawę dopiero po 

odrobieniu lekcji. 

Dziecko nie będzie z własnej inicjatywy wprowadzało w życie i przestrzegało tych reguł. To ty 

musisz je do tego dopingować i towarzyszyć mu przez jakiś czas w utrwalaniu tych zasad. Unikaj 

przy tym pretensji. Sformułuj konieczność dokonania zmian jako wspólne przedsięwzięcie (“musimy 

jeszcze...”). Główny ciężar wdrożenia tych zasad spoczywa jednak zawsze na dziecku. W ten sposób 

pomagasz dziecku przyswoić sobie pewną dyscyplinę. Nie denerwuj się, jeśli twoje starania nie 

spotkają się z entuzjastyczną reakcją. Dla wdrożenia tych reguł potrzebny jest czas  

 

 



JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA 

W SIECI 
( za: http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/ 

 

 

      Internet stał się narzędziem tak powszechnym, że dzieci i młodzież wychowana już w 

nieograniczonym dostępie do treści internetowych nie uznaje równoległości światów rzeczywistego i 

wirtualnego, stapiając go w jednolity świat. Dlatego ważne jest, aby zapewnić najmłodszym 

użytkownikom bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu czy aplikacji mobilnych. 

Zupełnie inaczej opiekunowie powinni dbać o bezpieczeństwo małego dziecka, a inaczej nastolatka 

operując i przesuwając wg potrzeby granice kontroli,  ale także wspierania wyborów dokonywanych 

przez dziecko, uświadamiania oraz reagowania na sytuacje ryzykowne czy ograniczenia czasu 

korzystania z urządzeń. Im mniejsze dziecko tym większa powinna być kontrola – może to być  

zablokowanie wszystkich witryn z wyjątkiem wybranych przez rodziców tworząc tzw. białą listę 

stron dozwolonych (white list). Dziecko dokonuje wyborów np. z gier czy filmów, które znajdują się 

na stronie akceptowanej przez rodziców, dziecko nie ma możliwości skontaktowania się z osobami 

nieznajomymi, opiekun jest świadomy wszystkich działań podejmowanych przez dziecko. 

Im dziecko większe, tym większa powinna być swoboda. Rodzice mogą pozwalać na samodzielne 

korzystanie ze znanych i zaakceptowanych stron, pozwalają na komunikację np. ze znajomymi spoza 

wirtualnego świata. Z czasem coraz częściej dziecko może samodzielnie poszukiwać treści, jednak 

przy aktywnych ustawieniach filtrów kontroli rodzicielskich. 

Im dziecko jest starsze i bieglejsze informatycznie, tym mniej zalecane są blokady rodzicielskie. 

Wtedy należy położyć nacisk na edukację samego nastolatka, który powinien mieć dużą świadomość 

ryzykownych zachowań, działań nieakceptowanych przez rodziców. 

Na każdym etapie ważne jest podejmowanie rozmów z dzieckiem o jego bezpieczeństwie oraz 

pomoc w przypadku problemów. Zdarza się, że rodzice nie podejmują tematu bezpieczeństwa w 

internecie, ponieważ postrzegają  dziecko jako użytkownika bardziej zaawansowanego technicznie i 

nie potrzebującego pomocy. Być może najmłodsze pokolenie jest biegłe w dziedzinie technologii, 

jednak brak wiedzy oraz doświadczenia życiowego może przyczynić się do zaistnienia sytuacji 

ryzykownych. Cały czas należy pamiętać o czasie spędzanym z użyciem nowych technologii i to 

czasem spęczanym łącznie – korzystania z laptopa, tabletu, smartfona czy konsoli do gier. 

Jak dziecko może natrafić na nieodpowiednie treści? 

Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca, które szczególnie wymagają ostrożności. Są to przede 

wszystkim miejsca, gdzie: nie ma moderacji; łatwo nawiązać kontakt z nieznajomym; łatwo 

przenieść się do zasobów nieznanych i nieposzukiwanych. 

Wyszukiwarki 

Pierwszym krokiem każdego użytkownika nie tylko młodego, który poszukuje nowych informacji na 

dany temat jest wyszukiwarka. Wszystkie większe wyszukiwarki są wyposażone w filtry safe search 

http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/


(filtru rodzinnego), które umożliwiają filtrowanie wyników wyszukiwania i wyświetlanie tylko 

takich treści/materiałów, które są odpowiednie dla najmłodszych. Należy jednak pamiętać, że nawet 

najdoskonalsze filtry nie zapewnią całkowicie skutecznego blokowania treści niepożądanych, a mogą 

je tylko znacznie ograniczyć. Dlatego ważna jest nauka dziecka korzystania z wyszukiwarek i 

umiejętność oceny wyników wyszukiwania jeszcze przed wizytą na stronie prezentowanej w 

wynikach . 

Serwisy społecznościowe 

Popularne serwisy społecznościowe wprowadzają ograniczenia wiekowe dla swoich użytkowników, 

np. portal Facebook pozwala na założenie w Polsce profilu osobom, które ukończyły 13 rok życia 

(regulacje te mogą różnić się w zależności od kraju użytkownika). Profile zdefiniowane jako profile 

należące do młodzieży mają domyślnie wyższe ustawienia prywatności (np. zdjęcia i informacje o 

osobie są niedostępne dla nieznajomych). 

Niestety serwisy społecznościowe są miejscem, które bardzo łatwo wykorzystać do nadużyć. 

Publikowanie własnych zdjęć oraz informacji o sobie, mogą zostać skopiowane lub nieodpowiednio 

skomentowane. Serwisy społecznościowe ułatwiają również kontakt z osobami nieznajomymi 

poprzez komentowanie np. zdjęć, filmów zamieszczonych przez dzieci, zdradzają ich 

zainteresowania, nastrój – a wszystko to może być punktem zaczepienia w rozmowie. Nastolatki 

również mogą publikować swoje erotyczne zdjęcia, narażając się tym samym na wulgarne 

komentarze oraz komentarze o podłożu erotycznym. 

Gry on-line 

Wszelkie rodzaju gry są bardzo atrakcyjne dla wszystkich użytkowników w dziecięcej i 

młodzieżowej grupie użytkowników. Gry są dostępne w osobnych dedykowanych serwisach jak 

również w serwisach społecznościowych. Zdarza się, że gry są przeznaczone dla dorosłych 

użytkowników zawierają sceny przemocy, treści pornograficzne, wulgarny język. Jednak w 

odróżnieniu od gier instalowanych na komputerze, treści dostępne w grze nie są w żaden sposób 

klasyfikowane przez wytwórcę (gry pudełkowe są klasyfikowane np. wg klasyfikacji PEGI). 

Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość połączenia się innymi graczami lub ujawnienie danych 

osobowych. 

Portale informacyjne 

Dzieci i młodzież zagląda na popularne portale informacyjne i może się zdarzyć, że prezentowane 

tam treści zawierają brutalne i makabryczne informacje. Coraz częściej takie treści są poprzedzone 

komunikatem o charakterze treści i wymagają potwierdzenia skończonych 18 lat. 

Zabezpieczenia 

Trudno jest zaimplementować rozwiązanie, które pozwoliłoby na wyeliminowanie dostępności 

nieodpowiednich treści przed najmłodszymi użytkownikami internetu. Znane rozwiązani, które 

wymagają logowania z użyciem nr karty kredytowej nie są doskonałe i nie mogą zostać 

wprowadzone we wszystkich krajach. Pewnym rozwiązaniem jest wprowadzenie jednolitych 

komunikatów ostrzeżeń, które mogłyby być odczytywane przez filtry kontroli rodzicielskich i 

blokować stronę. Podobnie jak klasyfikacja PEGI udostępnia informację o grze systemowi 

operacyjnemu, który jeśli ma zdefiniowany w profilu wiek dziecka, a gra jest przeznaczona dla 



starszego użytkownika – nie pozwala na instalację gry na tym profilu; oprogramowanie filtrujące 

mogłoby nie wyświetlać niepożądanych treści. 

Klasyfikacja treści jest już dostępne na gruncie polskim przy usłudze Video na żadanie (VoD) gdzie 

treści są klasyfikowane przez nadawców. Na dzień dzisiejszy jednak nie ma na gruncie polskim 

zaimplementowanego integralnego systemu  filtrami kontroli rodzicielskiej.  Należy też zwrócić 

uwagę, że treści są klasyfikowane przez duże firmy, natomiast filmy dostępne na YouTube (a jest to 

najpopularniejsza platforma z filmikami wśród dzieci i młodzieży) czy małe serwisy nie prowadzą 

wystarczającej klasyfikacji. 

Jak jeszcze można zwiększyć poziom bezpieczeństwa 

Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jest zależne od wszystkich użytkowników 

internetu, którzy nie powinni wspierać działań niepożądanych oraz co bardzo ważne zgłaszać 

sytuacje ryzykowne. Jest to możliwe dzięki dostępnym narzędziom takim jak przycisk „zgłoś”, 

formularz kontaktowy dzięki którym można szybko przekazać informacje do moderatorów, którzy 

mogą zareagować zakładając ostrzeżenie, przenieść materiały do innej kategorii tematycznej lub 

skasować treści niepożądane. Konieczne są również jasne zasady społeczności internetowej, które 

powinny być bezwzględnie stosowane i przestrzegane. 

Internet jest bardzo ważnym medium zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych. Jest to też 

medium, które zmienia się bardzo dynamicznie i aby dotrzymać kroku zmianom należy ciągle 

podnosić swoje kompetencje. Dlatego tak ważne jest współdziałanie wszystkich, którzy uczestniczą 

w procesie tworzenia internetu, ale również podczas biernego korzystania. Dostawcy treści powinni 

zadbać o jasne i pełne klasyfikowanie treści oraz moderować treści, instytucje zajmujące się edukacją 

powinny podejmować tematykę bezpieczeństwa w internecie, użytkownicy powinni zgłaszać 

sytuacje niepożądane i nieodpowiednie. 

 Rodzice natomiast powinni asystować dziecku bez względu na wiek w jego wirtualnych 

poszukiwaniach. 

 

 

DLA UCZNIA 

KILKA WSKAZÓWEK DLA WSZYSTKICH 

 – JAK SIĘ UCZYĆ ? 

Każdy z nas ma sześć wiernych sług, którym zawdzięcza swoją wiedzę. Nazywają się oni: 

Kto, Kiedy, Dlaczego, Co, Jak, Gdzie. 

KTO się będzie uczył ? Ja ! 

 

DLACZEGO ? Bo to ważne dla mojej przyszłości. 



 

KIEDY ? Codziennie po troszeczku. Jeżeli przez kilka dni nic nie robimy, materiał się spiętrza,         

                 trzeba sporo nadrabiać i to wszystko staje się nieprzyjemne. 

                 Trzeba sobie tak zorganizować czas, aby zrobić wszystko związane ze szkołą i żeby został                  

                  jeszcze czas na inne zajęcia. 

GDZIE ? Gdzie chcesz, gdzie ci wygodnie, gdzie najlepiej się skupisz. 

CZEGO się uczyć ? Lepiej określać sobie, co się chce osiągnąć niż wyznaczać czas, jaki się  

                poświęci danemu przedmiotowi. Dobrze jest przeplatać mniej interesujące przedmioty z    

                tymi, które nas interesują. 

Nie wolno zaniedbywać przedmiotu, który uważamy za nudny i męczący ! Zaniedbywanie 

podstawowych przedmiotów może się odbić na innych, przy których wymagane są te umiejętności. 

 

JAK się uczyć ? Wyrabiać w sobie samodyscyplinę i robić we właściwym czasie to, co się musi  

        zrobić. 

 

Starać się podchodzić do nauki z ochotą, poświęcać nauce wystarczająco dużo czasu, ale nigdy tyle, 

by stała się nudnym obowiązkiem. Ucząc się dłużej robić przerwy. 

  

Dekalog uczenia się: 
1. Właściwa pora 

 

Między 13 a 15 gwałtownie spada koncentracja, dlatego nie odrabiaj lekcji zaraz po powrocie ze 

szkoły. Co 30-45 minut rób przerwy (lepiej kilka krótkich niż jedną dłuższą) – napij się czegoś, 

posłuchaj muzyki. 

 Skoncentruj się na tym, czego masz się nauczyć. Powiedz sobie wyraźnie: “Teraz będę się 

uczyć” i wytrwaj w tym postanowieniu. 

 Wyznacz sobie nagrodę za punktualne rozpoczęcie i zakończenie pracy. 

 Bądź zainteresowany tym, czego się uczysz. Lepiej pamiętamy to, co nas ciekawi. 

 

2.Skojarzenia 

 

Najtrudniejszy materiał możesz łatwiej przyswoić dzięki kojarzeniu wiadomości z obrazami                  

np. z fizyki – pojęcie “ciepłe powietrze jest lżejsze niż zimne” należy powiązać z balonem, który 

napompowany takim powietrzem leci w górę. 

 

 Ucząc się, staraj się kojarzyć nową wiedzę z wiadomościami już przyswojonymi. 

 Szukaj śmiesznych skojarzeń. Ułatwia to zapamiętywanie. 

 Podczas nauki nie zapominaj o tworzeniu wierszyków i rymowanek. Są pomocne                   

w zapamiętywaniu wielu szkolnych wiadomości.  

 

3.Bardzo ważne – urozmaicenia 

Nie wolno zbyt długo koncentrować się na jednym temacie. Najlepiej “skakać”                          

po przedmiotach ( np. po matematyce historia, później przyroda). 
  

  

4.Porządek 

 

W bałaganie zbyt wiele czasu traci się na szukanie potrzebnych rzeczy. 

  



 

 

5.Wszystkimi zmysłami 

 

Wykorzystuj wszystkie możliwe “kanały” ( wzrok, słuch, dotyk ). 

 Ucząc się używaj słuchu, wzroku i ręki – uważnie czytaj, głośno powtarzaj, pisz albo rysuj. 

 Ucząc się, wybieraj ważne informacje, rób notatki, podkreślaj najważniejsze fragmenty na 

kolorowo. 

 

6.Zawsze planowo 

 

Zapisuj w kalendarzu wszystkie terminy klasówek, referatów, egzaminów itp. Warto także zaznaczać 

terminy dyskotek, urodzin, koncertów itp. Aby uniknąć zbitki: wieczorem impreza, a następnego 

dnia klasówka. 

 Bardzo ważne jest planowanie nauki: jakie mam jutro lekcje? Co mam zadane z tych 

przedmiotów? Co jeszcze mam na jutro przygotować? 

 

7. Powtórki 

 

Powtórz materiał po klasówce. Nie ma lepszego sposobu na ugruntowanie wiedzy. 

 Ucz się ze zrozumieniem. Najlepiej powtarzaj przeczytany materiał własnymi słowami. 

 Najłatwiej zapamiętujemy początek i koniec jakiegoś materiału, najtrudniej środek. 
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