
Dbanie o rozwój 
dziecka podczas nauki 
na odległość



Program 
spotkania

 Motywowanie dziecka do nauki

 Rozwijanie koncentracji uwagi

 Dbanie o zdrowie podczas pracy przy komputerze

 Jak rozmawiać z dzieckiem?

 Przeciwdziałanie depresji podczas Covid-19



Czym jest 
motywacja?

Motywacja to ogół 
czynników, które mają na 
celu pobudzenie do działania

• Motywacja zewnętrzna (nagrody i 
kary)

• Motywacja wewnętrzna (np. 
poczucie satysfakcji)



Co możemy 
zrobić?

Wspieraj, 
nie 

wyręczaj

Motywuj 
mądrze

Doceniaj 
swoje 

dziecko

Nie pozwól, 
by dziecko 
źle o sobie 

mówiło

Buduj 
pozytywną 
samoocenę



I jeszcze 
więcej….

słuchaj dziecka i staraj się zrozumieć jego trudności

wdrażaj dziecko do systematyczności, naucz dobrej 
organizacji pracy 

zrezygnuj z ciągłego niezadowolenia, a skup się na tym, co 
jeszcze można zrobić, by dziecko lepiej zrozumiało 
zagadnienie

unikaj porównywania dziecka do jego rodzeństwa. Porównuj 
do jego poprzednich osiągnięć, by uświadomić mu w ten 
sposób postępy





Porządkowanie przestrzeni

 Czytelnie oznacz miejsce do nauki

 Usuń zbędne bodźce

 Uporządkuj pomieszczenie

 Umieść w widocznym dla dziecka miejscu jedną tablicę korkową, "szkolną„

 Ustal, ile czasu 

 Wycisz pomieszczenie 



Po co 
porządkujemy 

przestrzeń?

 ułatwiamy dziecku koncentrację

 wspomagamy samodzielność

 zmniejszamy niepokój dziecka

 ułatwiamy przewidywanie, co i gdzie będzie się 
działo

 zwiększamy szansę na poprawne zachowania



Jak dbać o 
wzrok przed 
komputerem?

 Krótkie, kilkuminutowe, regularne przerwy

 Patrzenie w dal

 Kolor zielony jest dla oczu kojący

 Wilgotność powietrza w pomieszczeniu

 Odpowiednie ustawienie monitora 

 Powłoka antyrefleksyjna w okularach

 Zapalona lampka



Wspomaganie 
koncentracji

• przerwy podczas pracy

• porządek w miejscu pracy

• lista spraw, do wykonania w ciągu dnia 

• ograniczenie bodźców



Sekwencje

Memory

Różnice

Podaj kolejność

Pytania do ilustracji

Co się zmieniło?

Mucha



Jak rozmawiać 
z dzieckiem?

Zainteresowanie

Dyskutowanie (empatia – definiowanie problemu –
zaproszenie)

Niezaprzeczanie uczuciom dziecka i słuchanie

Zmiana sposobu mówienia

Komunikacja zamiast kar

Mądre chwalenie



Stany depresyjne 
podczas COVID-19



Depresja

1 Obniżenie nastroju 

 Smutek, osowienie, płaczliwość, brak ekspresji radości i 
przyjemności, od ok. 7 r.ż. –nuda, rozpacz (anhedonia). 
Zmienność nastroju

2. Obniżenie poziomu aktywności ogólnej 

 nauka, aktywność społeczna (powyżej 12r.ż.)

3. Lęk

 charakter uogólnionego, bezprzedmiotowego niepokoju,

 Somatyzacje – bóle głowy, brzucha, złe samopoczucie

 W okresie dorastania – skupienie na przyszłości, poczucie braku 
perspektyw życiowych, przewidywanie niepowodzeń

4. Autodestrukcja 

 związane z depresją fantazje o odebraniu sobie życia, 
nawracające myśli na ten temat (ruminacje) oraz próby 
samobójcze, samookaleczenia.



 Rozmawiajmy z dziećmi o emocjach

 Utrzymajmy stały rytm dnia

 Nie pozwólmy dziecku całkowicie zniknąć w Internecie

 Rozmawiamy z dzieckiem o jego nauce, interesujmy się tym, jak sobie radzi

 Róbmy sobie jako rodzina wspólnie przerwę od Internetu

 Zadbajmy o dobry sen

 Wspierajmy dziecko w utrzymywaniu kontaktu z rówieśnikami

 Zadbajmy o zdrowy ruch, aktywność fizyczna

 Wydzielmy czas na naukę i czas na zabawę

 Wyznaczmy dzieciom zadania domowe, obowiązki rodzinne 



Dziękuję
za uwagę

Karolina Soroka


