JAK WSPOMÓC DZIECKO PODCZAS ZDALNEJ NAUKI ?

Rady dla Rodziców:

1. Zadbaj o stały rytm dnia:
- stałe godziny pobudki,
- stałe godziny posiłków ( zadbaj także o lekkie przekąski w przerwie między zadaniami;
ciężkie posiłki nie sprzyjają nauce),
- czas na wypoczynek ( zaplanowane przerwy między aktywnościami),
- stały czas wypoczynku nocnego (pamiętaj, że dziecko potrzebuje większej ilości snu
niż osoba dorosła);
2. Zadbaj o porządek i brak rozpraszaczy:
- wyłącz telewizor i muzykę (zwłaszcza tą z tekstem),
- zadbajcie wraz z dzieckiem o porządek na biurku czy stole,
- zadbaj, aby podczas nauki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dziecko
wyłączyło dźwięk powiadomień, wibracje z FB czy sms,
- przed nauką przewietrz pokój lub jeśli pogoda na to pozwala pozostaw otwarte okno
( dotlenienie mózgu jest kluczowe w pracy umysłowej, a poza tym, jak pokazują badania,
niższa temperatura sprzyja koncentracji);
3. Naucz dziecko robić przerwy:
- przeplatajcie naukę aktywnym odpoczynkiem (nie przed komputerem, smartfonem!!!;
namawiaj dziecko do aktywności ruchowej lub innej aktywności np. gry typu sudoku,
krzyżówki, zabawy plastyczne lub po prostu rozmowa z przyjaciółką/ przyjacielem),
- długość sesji nauki powinna zależeć od wieku dziecka. Nie powinny one jednak nigdy
przekroczyć 45 minut;
4. Zadbaj o właściwe podejście i motywację do nauki:
- wspieraj, ale nie wyręczaj,
- nie rozwiązuj zadań za dziecko- towarzysz dziecku, pomagaj jeśli nie radzi sobie
z zadaniem,
- zachęcaj dziecko, by robiło więcej niż się od niego wymaga, ale jednocześnie pilnuj,
aby nie czuło się przytłoczone zadaniami i osamotnione ( jeśli zaobserwujesz taki stan
porozmawiaj z dzieckiem, zróbcie przerwę, zmieńcie aktywność, zróbcie coś co sprawi
dziecku przyjemność),
- wskazuj dziecku zastosowania zdobywanej przez nie wiedzy; podsuwaj pomysły, gdzie
będzie mogło ją praktycznie wykorzystać,
- nagradzaj dziecko- zarówno za włożony wysiłek, poświęcony czas, jak i za wykonane
zadanie ( stosuj drobne nagrody, np. w postaci uznania rodziców, pochwały, czy
wspólnej aktywności z dzieckiem),
- staraj się zawsze znaleźć w pracy dziecka choćby najmniejszy postęp, chwal za każdy
sukces ( zadaj dziecku pytanie „Czego się dziś nauczyłeś?”, „Co Cię dziś zaskoczyło
lub zaciekawiło? „ A może coś Cię rozbawiło”),
- nie pozwól dziecku, by źle mówiło o sobie- doceniaj najdrobniejsze sukcesy,
-buduj w dziecku poczucie własnej wartości, nie porównuj do rodzeństwa, kolegówskup się na jego talentach, umiejętnościach,

- mobilizuj dziecko do wypełniania stałych, nawet najmniejszych zadań ( a na koniec
dnia sprawdzajcie co udało się osiągnąć),
- planujcie z dzieckiem ( dotyczy młodszych) dzień lub mobilizuj starsze dzieci do
tworzenia planerów ( przykładowy planer w załączniku);
5. Zapoznaj dziecko z technikami szybkiej nauki:
- wzbudzaj nieustannie ciekawość świata u dziecka ( pokazuj mu różne źródła wiedzy:
mapy, przewodniki, zachęcaj do zerkania w ciekawe miejsca w Internecie np.
www.otwartezasoby, obejrzyjcie razem koncert ulubionego zespołu,
- pokazuj praktyczne zastosowanie wiedzy np. niech dziecko korzystając z proporcji
przeliczy ilość składników potrzebną do przygotowania ciasta dla większej ilości osób
lub obliczy, ile litrów farby potrzeba, by pomalować jego własny pokój,
- postaraj się, aby zadania były wykonywane na bieżąco, by zbyt duża ilość
nagromadzonych zaległych spraw nie powodowała u dziecka zniechęcenia, buntu,
- grajcie w gry logiczne,
- wykorzystuj zasoby Internetu i np. zainstaluj dziecku program do inteligentnych
powtórek np. Fullrecall- narzędzie do szybkiej nauki tabliczki mnożenia, stolic państw
czy słówek w języku obcym.
A przede wszystkim wspieraj dziecko i rozmawiaj z nim. Przegaduj jego lęki, niepokoje,
troski. Bądź blisko swojego dziecka. Niech nie czuje się zagubione
i
osamotnione w tej wyjątkowej sytuacji. Dbajcie też o codzienne rytuały, które
porządkują otaczający świat i niosą poczucie sprawstwa i bezpieczeństwa. A każde
nawet najmniejsze, najdrobniejsze zadanie wykonane da poczucie mocy i chęć do
podejmowania dalszych starań.

Kilka propozycji ćwiczeń dla dzieci, aby wzmocnić ich kreatywność, pamięć i
koncentrację:
1). Wymyślenie nowego zastosowania (innego niż oczywiste):
- zastosowania kredy szkolnej (np. starta: imitacja śniegu, cukier puder w zabawie lalkami,
niestarta – materiał dla rzeźbiarza, kostka do gry itd.),
- zastosowania odkurzacza (np. jako wyciągacz miśka zza szafy, przyssawka do ściany,
imitacja słonia w zabawie z młodszym rodzeństwem, środek lokomocji dla zabawek, straszak
na psa),
- zastosowania karty do bankomatu (np. jako ozdoba na sweterku, podstawka pod herbatę,
skrobaczka do zdrapki).
2). Wymyślenie argumentów dowodzących
- negatywnych skutków picia herbaty (np. herbata ma gorzki smak, z cukrem jest niezdrowa,
bez cukru jest niedobra, uzależnia, wysusza, w kubku wygląda nieszlachetnie, w filiżance
snobistycznie).
3). Wymyślenie trafnej reklamy
- skarpet bezuciskowych
- obierek ziemniaczanych
- betoniarki w kształcie kieliszka
4). Wymyślenie innego tytułu dla: lektury Lalka (lub innej), serialu M jak miłość (lub innego)
itp.

5). Wymyślenie zupełnie nowego przedmiotu nauczania: (błotologia, meblistyka, garkologia)
6). Wymyślenie nowej, młodzieżowej, nieistniejącej fryzury: (Pół głowy w lokach, pół łysej,
Grzywka – i nic więcej)
7). Sformułowanie dwuwyrazowego SMS-a informującego o wizycie kosmitów:
(zieloni przybyli, atak kosmitów, talerz wylądował)
8) .Wymyślenie nicku dla kolegi, który jest fanem piłki nożnej (Maradona, Piłkarz, Kopacz,
Ebi-2) lub koleżanki, która lubi słuchać muzykę hip-hop
9). Wymyślenie nazwy dla nowego sklepu materiałów biurowo-papierniczych (Spinacz,
Bibuła, Wszystko dla biurka)
Film dla Rodziców i uczniów starszych - planowanie dnia 😊
https://www.youtube.com/watch?v=i4e3kRwgWUs

