
Wskazówki do pracy zdalnej dla rodziców
dzieci ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi

 

Drogi Rodzicu
Pamiętaj !

W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać,że ten
szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także

na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie
relacji rodzinnych.

Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery
grupy:

A: EDUKACJA – np.: indywidualna praca ucznia z
materiałami przekazanymi czy wskazanymi
przez nauczyciela i według jego wskazówek,
zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line
B: SPORT - w obecnej sytuacji to przede
wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności
ruchowe możliwe do wykonania w warunkach
domowych, 
C: DOM - to obowiązki domowe, w których
wypełnianie dziecko powinno być
zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy
posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej
żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas
spędzony wspólnie z rodziną,
D: ROZRYWKA -  to każda forma zabawy i
odpoczynku, która minimalizuje poczucie
braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do
podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami,
wspólne gry planszowe.

Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej
pracy,

Pozostań w kontakcie z wychowawcą i
nauczycielami. Udostępnij im swój, adres
mailowy, korzystaj z dziennika
elektronicznego, sprawdzaj stronę
internetową szkoły,

Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje
spostrzeżenia i wnioski, dotyczące przebiegu
uczenia na odległość, np. trudności
technicznych, zasobów i możliwości
sprzętowych,

Pomóż dziecku, szczególnie w przypadku
dzieci młodszych, zorganizować warunki do
nauki w domu – kącik, pomieszczenie, dostęp
do komputera, tablet itd, 

Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia
się. Nagradzaj za pilność, systematyczność i
samodzielną naukę, 

Zwróć szczególną uwagę dziecka na
bezpieczne korzystanie z internetu
(https://ose.gov.pl/pakietyedukacyjne)

Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z
nim o podejmowanych przez nie aktywnościach.

Sprawdź komunikaty publikowane na stronach
Ministerstwa Edukacji Narodowej i

Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczące planowania i
realizacji nauki zdalnej:

 
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna
https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-
lekcje-online

Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów,
zrozumieniu poleceń,

Motywuj do samodzielnego rozwiązania zadań,

Doradź, w jaki sposób ma przechowywać
pobrane materiały i swoje rozwiązania,



DRODZY RODZICE
 
Pobyt dziecka w domu może być wykorzystany na wspomaganie jego rozwoju,
zgodnie ze wskazówkami nauczycieli. 
Ważne jest, aby dbać o zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, m. in. przez: 
- układanie wspólnie z dzieckiem planu dnia,  
-wyznaczenie czasu na naukę i terapię, w którym wykonuje zadania i ćwiczenia
zalecane przez nauczycieli i terapeutów.

WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE:

� pozytywny kontakt z dzieckiem jest podstawowym warunkiem efektywnej pracy,

� każde dziecko posiada swoiste uzdolnienia i ograniczenia, własne tempo i     
 rytm rozwoju,

� wszystkie postępy dziecka powinny być wzmacniane pozytywnie,

 Wasza rodzicielska miłość, cierpliwość,
mądrość oraz znajomość potrzeb
i możliwości dziecka są Waszymi

najlepszymi pomocnikami

� w przypadku wątpliwości zapytajcie nauczyciela czy specjalistę jak pracować z dzieckim.



DRODZY RODZICE,
W REALIZACJI ZADAŃ WE WSPÓŁPRACY Z
NAUCZYCIELAMI I SPECJALISTAMI :

1. Doskonalcie takie umiejętności dziecka jak: rozbieranie się, ubieranie,mycie,
jedzenie, wspólne przygotowywanie posiłków, segregowanie ubrań, pranie,
wieszanie ubrań, składanie, prasowanie, sprzątanie pokoju,

2. Dajcie dziecku możliwość decydowania o sobie – co chce zjeść, w co się ubrać,
jaką książkę przeczytać itp.

3. Czytajcie  książki, wspólnie oglądajcie i omawiajcie filmy i programy
edukacyjne polecane przez nauczycieli,

4. Doskonalcie mowę i komunikację z dzieckiem: omawiajcie wykonywane
czynności, nazywajcie osoby i przedmioty, określajcie ich cechy, przeznaczenie,
materiał, z którego są wykonane, klasyfikujcie, wzbogacajcie słownik czynny i
bierny dziecka,

5. Bawcie  się z dzieckiem w zabawy i gry rozwijające spostrzegawczość, sprawność
motoryczną, koordynację ruchową, rozumienie zależności przyczynowoskutkowych,
utrwalajcie umiejętności czytania, pisania i liczenia – gry planszowe, zręcznościowe,
logiczne, ruchowe z elementami współzawodnictwa, konstrukcyjne,

6. Rozwijajcie  indywidualne zainteresowania i talenty dziecka,

8. Umożliwiajcie kontakty rówieśnicze: telefoniczne, z wykorzystaniem
komunikatorów, poczty elektronicznej.

7.  Zapisujcie z dzieckiem  wydarzenia danego dnia, ozdabiajcie  go rysunkami,
zdjęciami. Rozmawiajcie o tym, co się w danym dniu wydarzyło,


