
Organizacja nauki  domowej to czynniki, które w istotny sposób wpływają na
postępy w uczeniu się.

Możliwości percepcyjne uczniów najmłodszych różnią się znacznie od możliwości uczniów
starszych. Ustalono, że dzieci pierwszych klas szkoły podstawowej w wieku 7 – 10 lat mogą
skupić uwagę na lekcji przez około 20 minut. W wieku 15 lat czas ten przedłuża się do 30
minut. Przemęczenie powstaje po wysiłku długotrwałym, nawet niezbyt intensywnym, ale
nie  przerywanym  chwilami  odpoczynku.  Pierwszymi  objawami  zmęczenia  uczniów  są:
rozproszenie uwagi,  nadmierna pobudliwość,  drażliwość i  żywość,  pobudzenie ruchowe,
które  mogą  następnie  przejść  w  objawy apatii,  senności  oraz  brak  zdolności  skupiania
uwagi.

Aby  zapobiec  występowaniu  tych  objawów  należy  stosować  przerwy  w  nauce
i odpowiednio  je  wykorzystywać  poprzez  relaks  i  czynny  wypoczynek,  najlepiej  na
świeżym powietrzu.  

Niezmiernie ważnym elementem higienicznym jest racjonalny tryb życia ucznia, który
regulowany  prawidłowym  rozkładem organizacyjnym  dnia  wdraża  do  systematyczności
oraz  nawyków  higienicznych.  W  rozkładzie  dnia  powinno  przestrzegać  się  przede
wszystkim prawidłowej proporcji  między  elementami: snem, zajęciami ruchowymi oraz
nauką w  domu. 

Oczywiście  rozkład  dnia  ucznia  w dużym stopniu  jest  wyznaczony  przez  obowiązki
szkolne. Sen powinien odbywać się tylko w nocy od godziny 20 –tej dla dzieci młodszych
i od 20.30, 21.00 dla dzieci starszych i trwać: 12 godzin – dzieci 5 –8 lat, 11 godzin – dzieci
11 lat, 10 godzin – dzieci 11-15 lat, 8 – 9 godzin dzieci powyżej 15 lat.

Pomóc w opanowaniu skutecznych metod uczenia się mogą rodzice, środki masowego
przekazu,  a  przede  wszystkim nauczyciele.  Proponuję  następujące  rozłożenie  odrabiania
zadań

-  odrabianie  na  przemian  zadań  trudnych  i  łatwych,  co  zapobiegnie  szybkiemu
zmęczeniu,

-  przeplatanie  zadań  pisemnych  ustnymi  oraz  przestrzeganie  następującej  zasady:  do
odrabiania zadań z następnego przedmiotu przechodzić dopiero po dokładnym opracowaniu
materiału z przedmiotu przygotowanego poprzednio.

Proponuje on również następujący regulamin odrabiania zadań:

• Odrabiaj lekcje w tym dniu, w którym zostały zadane.
• Rozłóż równomiernie pracę na poszczególne dni tygodnia.
• W każdym dniu wykonaj najpierw zadania bieżące, po ich ukończeniu przystępuj do

odrabiania zadań okresowych (powtórki, lektura, referaty, sprawozdania).
• Przed  pracą  przewietrz  pokój,  przygotuj  stół,  przejrzyj  rozkład  lekcji,  przygotuj

potrzebne podręczniki, zeszyty i przybory do pisania.



• Po zapoznaniu się z całością pracy, ułóż jej plan (ustal kolejność wykonania zadań,
zaplanuj krótkie przerwy między poszczególnymi zadaniami).

• Pracuj równomiernie, starannie, bez pośpiechu.

A w  jaki  sposób  rodzice  mogą  wspomagać  szkołę  w  realizacji  tych  zamierzeń?
W jaki sposób wdrażać dziecko do systematycznego spełniania obowiązków szkolnych,
w tym do utrwalania nabytych wiadomości i umiejętności?

Dzieci w młodszym wieku szkolnym na ogół chętnie i z zapałem zabierają się do nauki.
Pilnie  słuchają  i  gorliwie  wypełniają  polecenia  nauczyciela.  Ale  zdolność  koncentracji
uwagi dziecka jest jeszcze nietrwała.  Ważne jest, jaka będzie reakcja dorosłych. Nie wolno
bagatelizować pierwszych sygnałów nieobowiązkowości.  Należy pamiętać, ze w sprawach
wychowania  przede  wszystkim  potrzebny  jest  umiar,  opanowanie  i  wyrozumiałość.
Potrzebna jest tu rozsądna rozmowa z dzieckiem. Możemy dziecku, które ma trudności,
dyskretnie pomóc, naprowadzić,  wspólnie z nim zastanowić się nad problemem, zawsze
starając się wykazać maksimum zainteresowania.  Do należytego wypełniania obowiązków
trzeba  przyzwyczaić  dziecko  od  najmłodszych  lat,  bowiem  wytworzone  w  pierwszych
latach nauki szkolnej nawyki są najtrwalsze.

A na czym polega pomoc rodziców?  Nie chodzi tu na pewno o pomoc czasochłonną.
Wręcz niewskazane jest siedzenie z dzieckiem przez cały czas odrabiania lekcji. Dobrze
byłoby  natomiast  przyzwyczajać  dziecko  do  wykonywania  samodzielnej  pracy  w
określonym czasie. 

Jest to przyzwyczajenie do dobrej organizacji pracy, kształtowanie stereotypu. Według
powszechnie uznawanych opinii popartych eksperymentami lekarzy higienistów, najlepiej
umysłowo pracuje się rano od 8 do 11, zaś po południu od godziny 14 do 17. Dziecko nie
powinno uczyć się zbyt późno - w żadnym przypadku po godzinie 20, gdyż nie może ono
tracić cennych dla jego zdrowia godzin snu. Dzieci, które śpią krócej są bardziej nerwowe,
niespokojne,  pobudliwe  lub  przeciwnie,  ospałe  i  apatyczne.  Do  rodziców  należy
regulowanie  proporcji  między  czasem  spędzonym  na  zabawie,  a  innymi  obowiązkami
dziecka.   Kiedy  więc  dziecko,  nawet  po  odpoczynku  nadal  nie  zabiera  się  do  nauki,
pomóżmy  mu.  Porozmawiajmy  na  temat  jego  pracy  zadanej.  Zachęta,  zainteresowanie
nauką, dyskretnie naprowadzenie, pobudzenie dziecka do działania - do własnej inwencji, to
właśnie jest najlepsza pomoc rodziców.

W  czasie  odrabiania  pracy  domowej,  powinniśmy  zawsze  być  gdzieś  w  pobliżu  i
dyskretnie obserwować prace dziecka, czuwając nad prawidłowym przebiegiem odrabiania
lekcji. Nie jest wskazane pozostawiać dziecko samemu sobie, ani też wtrącanie się do jego
pracy, wystarczy nasza kontrola odrobionych lekcji. W przypadku, gdy zauważymy błąd,
nakłońmy je, by jeszcze raz samo sprawdziło, czy wszystko  jest w porządku, zastosujmy
pytania naprowadzające. Niech się zastanowi, niech nawet źle rozwiąże zadanie, ale niech
myśli samodzielnie, nie podawajmy mu gotowych odpowiedzi czy rozwiązań.

Aby  w  odpowiednim  momencie  pomóc  dziecku  w  pracy  domowej,  ,,w  pracy  nad
lekcjami”,  rodzice powinni na bieżąco orientować się w jego osiągnięciach,  kłopotach i



porażkach. Dziecko musi być przekonane, że rodzice interesują się jego nauką na co dzień,
dostrzegają  sukcesy  i  cieszą  się  nimi,  nie  bagatelizują  żadnych  jego  zaniedbań. W ten
sposób nauce szkolnej i  domowej dziecka nadajemy rangę spraw ważnych,  ucząc je od
małego poważnego traktowania obowiązków szkolnych.

Ustalenie i konsekwentne przestrzeganie godzin przeznaczonych na naukę domową jest
gwarancją, że w przyszłości nasze dzieci będą dobrze planowały swój czas i będą potrafiły
racjonalnie go wykorzystać. 

Stworzenie  dziecku dobrych warunków do nauki  w domu nakłada  na  rodziców cały
wachlarz obowiązków. Składa się na to przyjemnie urządzony kącik dziecka, funkcjonalny
warsztat  pracy,  przestrzeganie  higieny  pracy  umysłowej.  Bez  względu  na  sytuację
mieszkaniową,  należy urządzić dziecku stałe miejsce do pracy.  Powinno ono mieć swój
stolik czy biurko, swoją szafkę lub półeczki na regale, gdzie będzie układało we właściwym
porządku podręczniki, zeszyty, przybory i inne książki. Stolik do odrabiania lekcji musi być
tak  ustawiony,  aby  światło  dzienne  padało  z  lewej  strony.  Krzesełko  musi  być
przystosowane do wzrostu dziecka, tak aby nogi dotykały podłogi.  Niewygodna pozycja
przy pisaniu i  czytaniu może spowodować przykre  konsekwencje,  jak garbienie  się  czy
skrzywienie  kręgosłupa.  Ma  to  również  zły  wpływ  na  jakość  pracy.  Ucząc  się
w nieprawidłowej  pozycji  dziecko  szybciej  się  męczy,  jest  znużone  i  zniecierpliwione.
Oczywiście nie tylko niewygodne siedzenie wpływa na szybkie męczenie się.  Zależy to
także od ogólnego stanu zdrowia dziecka,  od tego,  czy pomieszczenie  przeznaczone do
nauki  zostało  wywietrzone,  czy  dziecko  dostatecznie  odpoczęło  po  zajęciach.  Pomoc
polegająca na życzliwym zainteresowaniu ustala i pogłębia więź uczuciową z dzieckiem,
podtrzymującą jego zapał do nauki, wzmacnia pilności obowiązkowość oraz przygotowuje
do samodzielnej  pracy.  Pierwsze  lata  nauki,  kiedy dzieci  zaczynają  swój  start  życiowy,
stanowią fundament dla dalszego kształcenia się i dlatego tak ważne jest, aby był on mocny
i trwały, aby można było na nim budować dalszy pomyślny rozwój intelektualny dziecka. 


