
JAK  WSPOMAGAC  DZIECKO  W NAUCE  DOMOWEJ 

Porady dla rodziców 
 

Zdarza się, że dziecko ma kłopoty  z samodyscypliną i ociąga się z zabraniem do prac 

domowych. Można spróbować mu pomóc poprzez: 

 

1. Dopilnowanie żeby miało stałe miejsce do uczenia się, w którym znajdują się 

wszystkie potrzebne przedmioty.   

2. Poradzenie, aby na początek, celem „rozgrzania mózgu”, zaczęło od pisania 

(jakiegokolwiek, niekoniecznie w zeszycie szkolnym, może to być np. pamiętnik, 

krzyżówka). Potem należy przejść do lekcji ustnych. 

3. Ważne jest też stworzenie sprzyjającego, ułatwiającego skupienie uwagi, 

otoczenia, a więc wyciszenie hałasu, zajęcie się domowników czynnościami 

podobnymi do tych, które wykonuje uczeń (np. czytamy prasę, a nie oglądamy 

głośno filmu w sąsiednim pokoju). 

4. Należy również zadbać, aby nauka odbywała się na siedząco przy blacie (a nie na 

leżąco np. na kanapie). 

 

Postarajmy się też, aby uczeń przyswoił i stosował jak najczęściej w praktyce 

następujące zasady: 

 

1. Koniecznie należy powtarzać to, czego się nauczyliśmy. Powtarzać dany przedmiot 

należy jak najszybciej, najlepiej po lekcjach tego samego dnia. Potem 

przypominamy sobie materiał krótko raz jeszcze,  w przeddzień lekcji z danego 

przedmiotu (większość uczących się nie zna i nie stosuje tej zasady). 

Zapamiętajmy koniecznie, że uczenie się to powtarzanie, kto nie powtarza, marnuje 

włożoną pracę. 
Codzienne, systematyczne np. półgodzinne powtórki są skuteczniejsze od 

długotrwałych, ale rzadszych sesji. 

2. Co około 60 min należy planować krótkie przerwy (wskazane są wtedy, 

rozluźnienie, dowcip, gimnastyka). 

3. Materiał należy zapamiętywać ze zrozumieniem. W tym celu najlepiej powtarzać 

przeczytany tekst własnymi słowami ( a nie na pamięć, jak robi to część dzieci). 

4. Zdecydowanie lepsze efekty przynosi uczenie się aktywne. Należy wybierać ważne 

informacje, podkreślając je w tekście kolorową linią, pisząc na marginesie słowa-

klucze, robiąc notatki. Warto angażować do pracy wiele zmysłów, a więc np. uczyć 

się na głos, rysując wykresy, wystukując rytm, a nawet spacerując. 

5. Zaleca się też tzw. ”wielopolówkę”, a więc uczenie się naprzemiennie 

kontrastujących ze sobą przedmiotów - łatwych z trudnymi, humanistycznych ze 

ścisłymi itd. 

6. Dla większości ludzi najlepszy czas na naukę to godz. 8-12 oraz 16-20. Jest to tzw. 

krzywa wydajności pracy umysłowej (u niektórych ludzi może być  przesunięta  

w czasie), a więc po powrocie ze szkoły powinien nastąpić odpoczynek, a odrabianie 

lekcji w popołudniowym szczycie wydajności. 

7. Nowego materiału dobrze jest uczyć się rano, a powtarzać po południu. 

8. Korzystnie jest uczyć się w świetle dziennym, szczególnie przedmiotów trudnych.  

W trakcie nauki zaleca się też picie czystej wody, najlepiej mineralnej. 

9. Języków obcych dobrze jest uczyć się we dwoje. Słówka i zwroty „wkuwamy” 

przed pójściem spać, rano powtarzamy. 

 



 

Fizjologia – Co sprzyja dobrej pracy mózgu ?   

 

1. Sen. Jest on konieczny dla właściwej pracy całego układu nerwowego, a szczególnie 

dla mózgu. Uczeń musi mieć zapewniony sen we właściwej dla niego porze nocnej, 

nie może „przesiadywać” po nocach ( obojętnie z jakiego powodu ). 

2. Tlen. Pracujący mózg potrzebuje dużo tlenu. Dbajmy zatem o wietrzenie 

pomieszczeń. Róbmy krótkie przerwy na kilka oddechów przy otwartym oknie. 

3. Ruch. Jest on konieczny do lepszego dotlenienia organizmu, ale też 

prawdopodobnie pod jego wpływem wzrasta wydzielanie substancji 

odpowiedzialnych za przetwarzanie i utrwalanie śladów pamięciowych. Zatem 

uczeń codziennie powinien uczestniczyć w zabawach ruchowych i wysiłku 

fizycznym. 

4. Składniki odżywcze. Jedne z najważniejszych dla pracy mózgu to:  

a. Glukoza. Jest ona niezbędna. Jej niedobór utrudnia zapamiętywanie  

i wydobywanie informacji z pamięci. Człowiek głodny niewiele zapamięta. 

Jednak nadmiar glukozy jest szkodliwy, dlatego dobrze jest jeść często  

i niewielkie porcje. Dziecko w szkole powinno mieć kanapki. 

b. Składniki  mineralne, m. in. magnez. Stąd bardzo jest wskazane jest 

popijanie wody mineralnej w czasie nauki.  

c. Tzw. przeciwutleniacze ( witamina C i E, selen , beta – karoten).  

Bogate w te składniki są owoce jagodowe: aronia,  czarna porzeczka, jagoda, 

a także zielona i czarna herbata.    
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