Jak rodzice mogą pomóc swojemu dziecku w nauce!!!
Niektóre dzieci nie potrzebują pomocy w nauce. Inne z pomocy przy
odrabianiu lekcji powinny korzystać codziennie. Szukając odpowiedzi na
pytanie, jak pomóc dziecku w nauce, zwróćmy szczególną uwagę na poniższe
zasady :

Rodzicu pamiętaj!!!
• Ustal z dzieckiem regulamin uczenia się , który zostanie zaakceptowany
przez obie strony.
• Czas pracy należy koniecznie dostosować do możliwości i potrzeb dziecka.
• Dbaj o to by dziecko pracowało systematycznie.
• Staraj się podawać przykłady związane z zainteresowaniami dziecka.
• Spokojnie należy omawiać napotkane trudności.
• Podczas prasy powinna panować cisza ( wyłączony telewizor, sprzęt
grający)
• Zorganizuj miejsce pracy dziecka tak, by go nie rozpraszało (uporządkuj
biurko).
• Najlepiej pracuj codziennie o tym samym czasie.
• Staraj się wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka, podkreślać jego
dotychczasowe osiągnięcia i skupiać się na jego mocnych stronach.
• Doceniaj wysiłek włożony w pracę, a nie tylko efekty pracy.
• Zachęcaj do czytania dla przyjemności, tzn. podsuwać mu ciekawe książki
i artykuły.
• W przypadku dużych trudności w czytaniu, czytaj z dzieckiem.
• Naprzemiennie.
• W przypadku trudności w poprawnej pisowni, zachęcaj dziecko do pisania
z pamięci.
• Razem poprawiajcie błędy w zeszytach, co zapobiegnie utrwalaniu
niepoprawnych zapisów.

Rodzicu pamiętaj!!!
• Nie należy zwalniać dziecka z systematycznej pracy.
• Nie odrabiaj zadań domowych za dziecko.
• Nie licz na natychmiastowe efekty pracy w przypadku dziecka z
trudnościami w nauce.
• Nie porównuj swojego dziecka z innymi.
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Zachęcaj dziecko do dodatkowych ćwiczeń - zabaw,
które będą usprawniały dziecko. Poniżej proponujemy
linki do nauki, oraz usprawniania funkcji biorących
udział w uczeniu się:
www.matematykadladzieci.pl
www.matzoo.pl
www.thatquiz.org.pl
www.digipuzzle.net
www.dyktanda.net

• www.ortografka.pl
• https://view.genial.ly/5ea0605c42b8b70da806c39a
- ćwiczenia pamięci
• https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2f9e21f
00bf0
Rodzicu pamiętaj!!!
Ucz się z dzieckiem systematycznie, ciesz się z jego postępów nawet tych
najmniejszych, przytulaj dziecko i mów mu, że jest dla Ciebie ważne.
Najważniejsza dla dziecka jest Twoja miłość i akceptacja.
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