Jak rodzice mogą
wspierać

swoje dzieci
w nauce?

Praca domowa ucznia klas I - III
Samodzielna nauka dziecka w domu jest niezwykle ważnym
ogniwem w procesie rozwoju: jest to dalszy ciąg nauki szkolnej
przygotowujący dziecko do samokształcenia.
W klasach początkowych praca domowa ma charakter utrwalający
i doskonalący umiejętności nabywane w szkole. Tylko pod okiem
rodzica dziecko może wykształcić w sobie obowiązkowość
i nawyk uczenia się. Nikt się z tym nie rodzi! Do takiej postawy
trzeba je stopniowo przygotować. Wszyscy wiemy, że nawyki
wytworzone w pierwszych latach nauki są najtrwalsze.
Wśród wielu wyzwań stojących przed uczniem klas młodszych jest
obowiązek aktywnego słuchania, rozumienia i zapamiętywania
poleceń swojej pani, które w miarę upływu czasu stają się coraz
bardziej złożone. Czasem dziecko może nie wiedzieć albo zapomnieć
co miało przynieść, bądź odrobić na następny dzień. Ludzka rzecz,
jednakże nie można bagatelizować tych pierwszych sygnałów.
Pobłażliwość lub zrzucanie odpowiedzialności na innych jest dużym
błędem. Taka reakcja daje dziecku przyzwolenie i zwalnia je z brania
odpowiedzialności za swoje zachowanie. Błędem wychowawczym
jest także przesadna surowość rodzica. Należy pamiętać, że mądre
wychowanie opiera się na dwóch filarach, którym na imię Umiar
i Opanowanie.
PAMIETAJMY
• dziecko wracające ze szkoły ma prawo do posiłku i odpoczynku
• rozmawiajmy z dzieckiem, zachęcajmy do zdawania relacji z pobytu
w szkole – to mobilizuje do zapamiętywania
• pomagajmy przezwyciężać trudności i łagodzić napięcia
• rozbudzajmy zainteresowania, w tym czytelnicze
• zachęcajmy do czytania, opowiadania i pisania
• nie krytykujmy i nie obrażajmy dziecka – to nie motywuje do wysiłku

• sprawdzajmy, czy jest dobrze spakowane na następny dzień nauki,
czy ma sprawne przybory do pisania
• wymagajmy kindersztuby tak wobec dorosłych, jaki i rówieśników
• stwórzmy dziecku w domu odpowiednie warunki do nauki
• wspólnie ustalmy stałą porę odrabiania zadań domowych
• uczmy je trudnej sztuki organizowania miejsca i czasu pracy domowej
• uczmy dbania o porządek
• szczodrze i uczciwie chwalmy za wysiłek, nie tylko za efekty;
• pomagajmy, ale nie wyręczajmy dziecka w pracy domowej –
to wprowadzenie do wyuczonej bezradności
• codziennie przeglądajmy zeszyty, w tym zeszyt informacyjny –
potwierdzajmy podpisem uwagi nauczycieli; to sygnał aktywnej relacji

Aby w odpowiednim momencie pomóc dziecku w pracy domowej
powinniśmy na bieżąco orientować się w jego osiągnięciach
i trudnościach.
Dziecko rozwija się harmonijnie, gdy ma zapewnione poczucie
bezpieczeństwa. Nie jest ono możliwe bez stałego i aktywnego
kontaktu z rodzicami, którzy
jasno wyznaczyli granice
i konsekwentnie egzekwują ich przestrzegania. Równie ważne są też
dla rodziców spostrzeżenia i opinie wychowawców o zachowaniu
dziecka na terenie klasy, szkoły czy grupy rówieśniczej. Dobra
współpraca domu ze szkołą polega na ciągłym i wzajemnym
uzupełnianiu się. Dziecko musi być przekonane, że rodzice interesują
się jego nauką na co dzień i nie bagatelizują zaniedbań z jego strony.
Zainteresowanie nauką dziecka nie polega na ciągłym „pędzeniu” do
książki. Dziecko musi mieć czas na rozrywki, spacer czy hobby, ale
powinno mieć także świadomość, że rodzice traktują poważnie jego
sprawy. Takie zainteresowanie jest dla dziecka niezwykle cenne,
podtrzymuje bowiem zapał do nauki, wzmacnia pilność,
obowiązkowość i – co szczególnie ważne utrwala więź
emocjonalną z rodziną. Jest to fundamentalny element profilaktyki
uzależnień, czyli inwestycja na następne lata życia naszej pociechy.

Praca domowa ucznia klas IV-VI
Wielu uczniów klas IV – VI nie ma jeszcze
dostatecznej wprawy i doświadczenia w uczeniu
się.
Warto sprawdzić, czy nie powinniśmy przyjść z pomocą naszemu
dziecku. Pomoc ze strony rodzica nie może polegać na wspólnym
odrabianiu lekcji, a tym bardziej na wyręczaniu go w opracowaniu
określonych zadań. Hamuje to samodzielność, uczy bierności,
lenistwa, powoduje niewiarę we własne siły.
Korzystając z rozpoczęcia roku szkolnego warto zastanowić się, czy
dostatecznie zatroszczyliśmy się o higienę pracy umysłowej naszej
pociechy, czy stworzone mu warunki do nauki są odpowiednie. Nie
bez znaczenia jest rozbudzanie właściwych motywów uczenia się,
opartych na rozbudzaniu zainteresowań i zrozumieniu przydatności
wykształcenia w dalszym życiu.
Począwszy od klasy czwartej uczniowie przyswajają sobie coraz
więcej wiadomości za pośrednictwem książki. Dziecko powinno
zatem nauczyć się czytać ze zrozumieniem. Zdarza się, że uczeń
ślęczy całymi godzinami nad książką, lecz jego myśli odbiegają od
treści podręcznika. Rodzice powinni skontrolować nie tylko wynik
pracy domowej, lecz także jej przebieg. Należy przyzwyczajać
dziecko do racjonalnych metod uczenia się. Chodzi tu o zapoznanie
się z tekstem w taki sposób, by nastawić się od razu na ujęcie jego
sensu i wyodrębnienie głównych myśli w nim zawartych.
Rodzice, którzy znają prawidłowości procesu uczenia się, mogą
dopomóc dzieciom w organizowaniu nauki i wytworzeniu
odpowiednich nawyków pracy umysłowej. Takie nawyki przydadzą
się w dalszych latach nauki.

PODSTAWOWE PRAWIDŁOWOSCI UCZENIA SIĘ:
•

•

•

•

materiał należy utrwalić przez powtarzanie, kiedy jeszcze nie
został zapomniany a więc w niedługim czasie po jego wyuczeniu
się – w przeciwnym razie trzeba będzie uczyć się go ponownie,
(badania psychologiczne wskazały, że zapominanie zaczyna się
wkrótce po wyuczeniu)
efekty uczenia się będą lepsze, gdy uczeń będzie się uczył
bezpośrednio po sobie różnych przedmiotów, np. polskiego
i chemii) podstawą do takiego stwierdzenia jest wykryte przez
psychologię prawo uczenia się, mówiące, że podobne treści
działają na siebie hamująco)
między uczeniem się jednego i drugiego przedmiotu powinna
nastąpić krótka przerwa na wypoczynek
żeby nie mieć „pustki w głowie”, gdy nasze dziecko zostanie
wezwany do odpowiedzi, należy kształcić gotowość pamięci,
a więc
doskonalić
umiejętność
przypominania
sobie
i odtwarzania wyuczonego materiału w odpowiednim momencie.
W tym celu należy opanować wiadomości ze zrozumieniem,
w sposób logicznie pogrupowany, wkładać w naukę dużo zapału
i zainteresowania, wiązać nowe wiadomości z tym, czego
dziecko dowiedziało się wcześniej.

Wszystkim rodzicom Uczniów Orlińskiego życzenia satysfakcji
i dumy z własnego dziecka w nowym roku szkolnym 2006/2007
składa redakcja „Szkoły Rodzica”
Oczekiwania Państwa na tematy comiesięcznych publikacji w gablocie
„Szkoła Rodzica” prosimy wpisywać na listę wyłożoną w szkolnej portierni.

