
Organizacja miejsca do nauki w domu 

 

Odrabianie lekcji nie będzie codzienną udręką, jeśli zostaną stworzone odpowiednie warunki 

do nauki i pracy.  

Praca domowa uniemożliwia często robienie innych, bardziej atrakcyjnych rzeczy. Koledzy, 

komputer i telewizja kuszą. Jak w takich warunkach dziecko ma się skoncentrować?:)   

Jedne dzieci siedzą przez pół dnia przy biurku, gapią się przed siebie albo wygłupiają, i nic z 

tego nie wychodzi. Inne znów regularnie zapominają, co było zadane, gdyż uważają, że w 

ogóle nie ma nic do nauki. Sytuacja ta może mieć wpływ na wzajemne relacje pomiędzy 

rodzicem i uczniem i prowadzić do konfliktu. 

 

Dziecko powinno mieć stworzone odpowiednie warunki do pracy. 

Dzieci, jeśli jest to możliwe,  nie powinny odrabiać lekcji w salonie, czy w kuchni, gdyż w tej 

przestrzeni wiele rzeczy może zakłócić ich koncentrację. Kiedy po pomieszczeniu, w którym 

dziecko ma odrabiać lekcje, kręcą się inne osoby, włączone jest radio czy telewizor, 

nie sposób oczekiwać, że zadanie zostanie wykonane właściwie.  

Jeśli dziecko odrabia pracę domową w obecności matki, istnieje niebezpieczeństwo, że przy 

pojawieniu się najmniejszych trudności będzie szukało u niej pomocy. Mama jest zawsze pod 

ręką i dlatego często nadużywa się jej wsparcia. Dziecko musi nauczyć się pracować 

samodzielnie. Dziecko powinno się przede wszystkim nauczyć wytrwałości i przyzwyczaić 

się do tego, że będzie ponosić porażki. Musi nauczyć się wkładania wysiłku, żeby dotrzeć do 

celu. Nie chodzi tutaj o odmawianie dziecku pomocy, tylko o pomaganie mu  w taki sposób, 

żeby wzrastało jego poczucie odpowiedzialności i samodzielność. 

Zatem postarajcie się doprowadzić do tego, żeby dziecko odrabiało lekcje we własnym 

pokoju albo w takim pomieszczeniu, gdzie może być samo. 

 

Spokojne miejsce do pracy: 

Miejsce pracy dziecka ma szczególne znaczenie. Jest istotnym warunkiem efektywnej nauki. 

Powinno być tak dostosowane do potrzeb dziecka, żeby dobrze się w nim czuło. Muszą być 

przy tym spełnione pewne warunki: 

 Miejsce pracy powinno być jasne. Nie oznacza to jednak, że biurko koniecznie musi być 

usytuowane przy samym oknie. 

 Biurko i miejsce do siedzenia muszą być dopasowane do wzrostu dziecka. 



 Właściwe oświetlenie miejsca pracy - najlepiej, jeśli światło pada z lewej strony stołu czy 

biurka. 

 Miejsce pracy powinno być uporządkowane. Jeśli przed rozpoczęciem pracy trzeba długo 

szukać zeszytów, powstaje u dziecka stres, jeszcze zanim wzięło się do lekcji. 

 Zabawki czy podręczniki, których dziecko nie potrzebuje przy odrabianiu lekcji, powinny być 

sprzątnięte z biurka. 

 Niezbędne przybory szkolne (ołówki, słowniki, kalkulator) powinny zawsze być pod ręką. 

 

Reguły ułatwiające naukę i pracę: 

 Dziecko odrabia lekcje samodzielnie. 

 Oglądanie telewizji czy słuchanie radia jest zabronione podczas odrabiania lekcji. 

 Karty pracy z poszczególnych przedmiotów są natychmiast porządkowane i wkładane w 

odpowiednie miejsce.  

 Po odrobieniu lekcji wszystkie przybory wracają na swoje miejsce. 

 Na zakończenie: konsekwentnie przestrzegaj tego, żeby dziecko zaczynało zabawę dopiero po 

odrobieniu lekcji.  

 Należy często wietrzyć pokój oraz robić przerwy w nauce.  
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