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Jak mogę pomóc jako rodzic?

Wielu rodziców zadaje sobie pytanie jak wesprzeć swoje dziecko w nauce. 

Czy ktoś kończył kurs z przygotowania do bycia rodzicem? – raczej nie.

Sami będąc rodzicami postanowiliśmy przygotować dla Państwa krótki poradnik, 

w którym znajdziecie konkretne informacje

na temat wsparcia Waszego dziecka w nauce. 

Zapewnienie komfortu pracy.

Przewietrzone i ciche pomieszczenie – w okresie letnim okno powinno być otwarte, zimą wietrzenie co 20-30 

minut przez kilka sekund. W miarę możliwości izolowanie od gwałtownych dźwięków, szczekającego psa, biegają-

cych dzieci, wchodzących i wychodzących osób (zwłaszcza gdy dziecko jest kinestetykiem i/lub słuchowcem).

Uporządkowane biurko, bez zbędnych przedmiotów – przed odrabianiem lekcji dziecko powinno spakować 

tornister na następny dzień i dopiero zasiąść do nauki. Zabieramy przedmioty niepotrzebne (wyjątek stanowią 

dotykowcy, którzy lubią mieć np. maskotkę). Pozostawiamy tylko to co będzie niezbędne do wykonania pracy domo-

wej. Dodatkowo  na biurku powinny znaleźć się czyste kartki A4 do robienia np. map myśli, kolorowe karteczki 

i zakreślacze. Zbyt duża ilość przedmiotów powoduje rozproszenie uwagi zwłaszcza u wzrokowców.

Czy wiesz, że... ?
Wytworzenie nawyku trwa  

30 dni. Tyle czasu potrzeba, 

aby czynność stała się czymś 

naturalnym, a jej wykony-

wanie rutynowe.



Posiłek co najmniej 30 minut przed nauką.

Tak często nasze dzieci z powodu braku czasu wbiegają 

do domu, szybko coś zjedzą i od razu do lekcji. Jeśli jest 

to posiłek lekki np. zupa, to nie jest to wielki problem. 

W przypadku pełnego obiadu obowiązkowo trzeba 

odczekać co najmniej 30 minut, ponieważ żołądek po 

zjedzeniu posiłku zabiera się do jego trawienia . Cały 

organizm jest  w to zaangażowany, gdyż jest to ogrom-

ny wysiłek energetyczny. Człowiek po zjedzeniu obfite-

go posiłku najchętniej „uciął by sobie drzemkę”.

 Jesteśmy rozkojarzeni i wolno wykonujemy czynności 

nawet te najprostsze – nie mówiąc o np. zadaniu 

matematycznym.  W konsekwencji nie skracamy, a 

wydłużamy czas odrabiania lekcji. 

Zapewnienie stałych pór nauki.

Tak jak posiłki o stałej porze powodują,  

że nasz żołądek reaguje uczuciem głodu 

i wzywa do zapewnienia posiłku, tak 

nasz umysł można przyzwyczaić do 

wzmożonej koncentracji o konkretnych 

porach. Zapewnienie takiej możliwości z 

czasem spowoduje skrócenie czasu nauki 

i wzrost jej efektywności. 

Każdy z domowników powinien to 

uszanować i jeśli wiadomo, że ktoś się 

uczy, czy pracuje staramy się nie 

przeszkadzać.
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Zapewnienie przerw średnio co 

20 minut (przerwa około 5 minut).

Tak naprawdę jesteśmy w stanie 

koncentrować swoją uwagę na 

kilkanaście minut. Im dziecko jest 

młodsze, tym czas koncentracji 

krótszy. W przypadku kinestetyków 

dodatkowe przerwy są niezwykle 

ważne.

Szklanka wody, rozcieńczonego soku na biurku, przegryzki np. marchewka, rodzynki.
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Woda to naturalne środowisko naszego organi-

zmu. Wrażliwy na jej brak jest szczególnie 

mózg. Dlatego tak ważne jest by dostarczać 

wody także podczas nauki. Przygotowujemy ją 

przed jej rozpoczęciem. 

Woda niegazowana,  nisko mineralizowana, 

ewentualnie z dodatkiem cytryny lub sok – 

niezbyt słodki.  Pijemy małymi łykami, by lepiej 

nawodnić nasz mózg. 



Nagroda po zakończeniu pracy.

Zapewnienie minimum 8 godzin snu (pora spania najpóźniej 21.00).

Najlepiej jest przygotować listę nagród, z której 

można korzystać. Zachęcam do zwrócenia 

uwagi na nagrody o mniejszej wadze np. uścisk 

rodzica, wspólna aktywność na świeżym 

powietrzu, zjedzenie pysznego ciastka, 

pochwała rodzica. Często są w oczach dzieci 

bardzo ważne. Warto też przygotować nagrody 

bardziej spektakularne za wyjątkowe osiągnię-

cia. Pamiętajmy, że nie przedmioty czynią 

dzieci szczęśliwymi, ale kochający rodzice.

Podczas snu regenerujemy siły, ale także wolniej 

zapominamy. Opanowany materiał układa się

w naszej pamięci. Bez snu jest to niemożliwe. Ważne 

jest by pamiętać o przygotowaniu do snu. Mocno 

zaburza jego przebieg długotrwałe oglądanie telewizji, 

czy gra na komputerze. Przed snem należy przewie-

trzyć pomieszczenie i np. porozmawiać czy poczytać. 

Jest to też moment wspólnego spędzania czasu z 

dzieckiem. Otoczone troską, szybko zaśnie.

www.eis.edu.pl.pl



Zastapienie słodyczy owcami i warzywami.

Wszechobecne reklamy kuszą chęcią podjadania łakoci. To 

prawda, że po ich zjedzeniu czujemy się lepiej, mamy 

więcej energii, lecz już po chwili poziom energii spada 

jeszcze bardziej niż przed zjedzeniem słodyczy. Sięgamy 

więc po następną porcję. W ten sposób tworzy się spirala 

zależności i wręcz uzależnienie od słodkości. 

Ze zdrowego punktu widzenia słodycze są bezwartościowe 

i niepotrzebne. Można je spokojnie zastąpić słodkimi 

owocami suszonymi lub naturalnymi. 

Jedzenie słodyczy to także nawyk – a nawyki zawsze 

można zmienić. Dotyczy to wszystkich członków rodziny. :) 

Wspólna aktywność ruchowa – regularna!
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O korzyściach płynących z aktywności  fizycznej nie trzeba nikogo 

przekonywać. Jeśli mamy w domu zwyczaj aktywnego spędzania 

czasu, to sprawa jest załatwiona. Gorzej gdy takiego nawyku nie 

mamy. Co wtedy zrobić? Można zacząć od wspólnych spacerów 

niedzielnych . Nie koniecznie mamy obowiązkowo, codziennie  po 

godzinie biegać. Ruch ma nam sprawiać przyjemność. W ten 

sposób nasze dzieci traktują go jako coś miłego, a do przyjemnych 

rzeczy nie trzeba nikogo zachęcać. Posiadanie psa też jest dobrym 

rozwiązaniem. Ruch jest absolutnie potrzebny dzieciom kineste-

tycznym. One same się o niego upomną. Dobrym rozwiązaniem 

jest w tym przypadku zapisanie dziecka na regularne treningi. 



Wzmacnianie pozytywne dziecka – zachęta, nagradzanie wysiłku,  nie tylko wyników.

O rzeczach oczywistych zapominamy najczęściej. Wsparcie i uznanie w oczach rodzica jest często 

najważniejszą sprawą jaką możemy dać naszemu dziecku.  Jeśli widzimy, że zadanie sprawia 

trudność dziecku to staramy się naprowadzać, zachęcać „Wiem, że potrafisz, wierzę w Ciebie”. Ważna 

w nauce jest motywacja, dzieci często wskazują właśnie na rodziców, to ich chcą zadowolić. Z czasem 

widzą także korzyści dla siebie. Jedno zdanie podtrzymujące na duchu może zdecydować, czy nasze 

dziecko będzie spełnione i będzie realizować swoje zawodowe marzenia czy nie. Pamiętajmy o tym!

Dziękuję za skorzystanie z mojego poradnika 

nazywam się Justyna Kantyka i 

mam nadzieję, że wskazówki w nim zawarte 

pomogą Wam w codziennej nauce.

Oczekuj na kontak telefoniczny naszego 

trenera w sprawie bezpłatnej lekcji pokazowej. 
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