
Praca domowa ucznia – organizacja, wskazówki, rola rodziców 
 

 
 
 JuŜ za nami pierwszy dzwonek. Czas na organizację czasu pracy i szukanie 
sposobów jak poradzić sobie z trudną sztuką odrabiania prac domowych, uczenia się 
i o czym wiedzieć i pamiętać zanim do niej przystąpimy. 
 
Co powinniśmy wiedzieć o uczeniu się? 

 Uczymy się "od ogółu do szczegółu". Na początku zapoznajemy się z treścią 
całości, a dopiero potem skupiamy się na szczegółach. Najlepiej pamiętamy początek 
i koniec z tego, czego się uczymy. Najgorzej zapamiętujemy wiadomości ze środka. 
Większego skupienia i więcej powtórzeń będzie więc wymagało uczenie się tego, co 
zawarte jest w środkowej części materiału. 
 Najwięcej zapominamy bezpośrednio po uczeniu. WaŜne jest więc, by nie 
odkładać na później powtarzania. Pierwsza powtórka najlepiej by odbyła się mniej 
więcej godzinę po uczeniu się i trwała około 5 minut (dłuŜej, gdy materiał będzie 
obszerniejszy). Jeśli chcemy, by materiał pozostał w pamięci trwałej, najlepiej jest 
powtórzyć go po dwudziestu czterech godzinach, a potem raz jeszcze po siedmiu 
dniach. Uczenie się więc bezpośrednio przed klasówką jest niekorzystne dla 
zapamiętywania. 
 
Fazy uczenia się: 

� początek jest zawsze cięŜki i Ŝmudny (niech na początku będzie rozgrzewka – 
łatwe zadanie do wykonania), jeśli uczące się dziecko pokona trudny początek, 
moŜe liczyć na szybki postęp w przyswajaniu wiadomości (to czas na waŜne 
i trudne zadania), 

� w trakcie uczenia moŜe pojawić się pozorny zastój i poczucie, Ŝe uczący się nie 
czyni postępów, gdy jednak przełamie zastój, pojawią się znów postępy 
w przyswajaniu wiadomości. 

 
Praca domowa: 

• ma utrwalić wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole; 
• jest okazją do przemyślenia i zastanowienia się nad tym, czego się nauczyłem 

i rozwiązaniem powstałych problemów; 
• ma nauczyć mnie – ucznia – trudnej sztuki samokształcenia; 
• daje moŜliwość do poszerzenia wiedzy; 
• jest codziennością kaŜdego ucznia, więc powinna odbywać się systematycznie. 



O czym pamiętać? 

• o wyznaczeniu stałego czasu na odrabianie lekcji, najlepiej dla uczniów naszej 
szkoły w godzinach 15-18; 

• o wcześniejszym zjedzeniu posiłku (odrabianie pracy z pustym Ŝołądkiem bardzo 
rozprasza); 

• o zaplanowaniu pracy: co mamy zadane, od czego zaczynamy, czy potrzebujemy 
pomocy dorosłych, dokończeniu kaŜdego zadania; 

• o przerwach w pracy na regenerację sił; 
• o szklance niegazowanej wody do popijania; 
• o wykorzystaniu wrodzonej umiejętności przyswajania wiedzy: 

Słuchowcy - im łatwiej "wchodzi do głowy" to, co głośno przeczytają i usłyszą., to 
co usłyszą w szkole najszybciej zapada im w pamięć. Im jest najłatwiej ☺ 

Wzrokowcy - szybciej uczą się, gdy po cichu przeczytają materiał i zobaczą na 
ilustracjach, w słownikach i encyklopediach to, czego mają się nauczyć. Uczą się 
w procesie czytania lub pisania. 

Dotykowcy - to uczniowie, dla których dotyk jest najwaŜniejszy podczas uczenia, 
dlatego w czasie nauki dziecko moŜe (powinno) ugniatać plastelinę, piłkę, chodzić po 
pokoju powtarzając materiał itp. 

 
Miejsce pracy w domu: 

• kaŜdy uczeń powinien mieć swój stolik (biurko), szafkę, półeczkę lub regał, gdzie 
będzie układało we właściwym porządku podręczniki, zeszyty i inne przybory 
szkolne; 

!!! W przypadku dzieci z zaburzoną koncentracją uwagi naleŜy ograniczyć przybory 
na stoliku do minimum (zeszyt, podręcznik i narzędzie pisarskie), aby nie rozpraszały 
jego uwagi. 
     Biurko/stolik powinien być w takim miejscu, aby ograniczyć docierające bodźce, 
które mają niekorzystny wpływ na koncentrację (brak wglądu na okno czy wiszącą 
tablicę korkową) !!! 
• stolik do odrabiania lekcji powinien być tak ustawiony, aby światło padało z lewej 

strony, jeśli dziecko jest praworęczne, lub z prawej, jeśli dziecko pisze lewą ręką; 
• lampa powinna mieć optymalne światło (ani jaskrawe, ani zbyt słabe, gdyŜ 

nieodpowiednie oświetlenie psuje wzrok); 
� krzesło powinno być przystosowane do wzrostu dziecka, aby wykluczyć 

skrzywienie kręgosłupa, zniecierpliwienie niewygodą lub znuŜenie; 
� pamiętamy o wietrzeniu pomieszczenia, w którym nasze dziecko odrabia lekcje. 
 
Co przeszkadza w pracy? 

� hałas, zamieszanie (włączony telewizor, radio czy odtwarzacz, telefon, rozmowy, 
hałas uliczny); 

� nagłe wydarzenia o burzliwym przebiegu: awantury, kłótnie, wielka radość, 
strach; 

� podjadanie posiłków; 
� zmęczenie, oczekiwanie na coś; 



� podobieństwo treści, które mają być przyswojone (warto unikać uczenia się 
kolejno podobnych rzeczy); 

� zakłócenia w zapamiętywaniu: jeśli tuŜ przed klasówką dziecko uczy się rzeczy 
nowych, moŜe zapomnieć te, które dobrze umiało; najlepiej więc uczyć się 
nowych rzeczy z pewnym wyprzedzeniem przed spodziewaną klasówką czy 
sprawdzianem. 

 

 
 
Rola rodziców i opiekunów: 

• pomoc w zaplanowaniu pracy; 
• zainteresowanie pracą domową dziecka; 
• zachęcanie do systematycznego jej odrabiania; 
• pilotowanie samodzielnej pracy dziecka; 
• zachęcenie do samodzielności poprzez stawianie pomocniczych pytań; 
• kontrola samodzielnych prac jeśli jest taka konieczność, np. jeśli są zalecenia 

zawarte w opinii PPP; 
• znajomość mocnych i słabych stron swego dziecka; 
• pomoc dziecku w ocenie, który ze zmysłów aktywniej uczestniczy w uczeniu się; 
• stosowanie wzmocnień pozytywnych oraz oceniania kształtującego (bardzo 

dobrze poradziłeś sobie z tym zadaniem, doskonale policzyłeś to działanie, Twoje 
opowiadania są coraz dłuŜsze itp.); 

• docenianie wysiłku dziecka; 
• bieŜąca wiedza nt. przebiegu nauki dziecka, kontakt ze szkołą (nauczycielami, 

wychowawcą); 
• kontrola spakowanego plecaka do szkoły (dostosowana do wieku dziecka); 
• uczenie odpowiedzialności poprzez rozszerzanie zakresu obowiązków na miarę 

moŜliwości dziecka; 
• dbanie o rozwijanie dziecięcych (!) zainteresowań i pasji, które pomagają 

pogłębianiu wiedzy, ale i ogólnemu rozwojowi dziecka. 
 

WaŜne! 

 Próbujmy przyzwyczaić dziecko do samodzielnego odrabiania lekcji, 
ograniczając naszą pomoc do tych zadań, przez które dziecko nie będzie mogło 
przebrnąć samodzielnie. Pomoc nigdy nie powinna sprowadzać się do robienia prac 
za dziecko, ale z dzieckiem. Wyręczanie w szkolnych obowiązkach sprawi, Ŝe dziecko 



będzie myślało wyłącznie o tym, jak osiągnąć najwyŜszą ocenę najmniejszym 
wysiłkiem. Rozmawiajmy na temat szkolnych zadań i konieczności bycia aktywnym 
na lekcjach. Przekonujmy nasze dziecko , Ŝe przede wszystkim własną aktywnością 
zdobywa wiedzę. 
 

Jeśli dziecko ma duŜe kłopoty z koncentracją, nie jest w stanie się skupić, 
nawet na prostym zadaniu na krótki czas, zwróćmy się o pomoc do 
psychologa. 
 
 Pora odpoczynku, zabawy czy rozrywki powinna być z góry ustalona tak, aby 
w czasie odrabiania lekcji inne zajęcia i sprawy nie zakłócały dziecku spokoju 
i niepotrzebnie nie zaprzątały głowy. Dlatego potrzebny jest PLAN DNIA, który 
rodzina powinna stworzyć wspólnie i razem go przestrzegać. W ten sposób nauce 
szkolnej i domowej dziecka nadamy rangę spraw waŜnych, ucząc je powaŜnego 
traktowania obowiązków szkolnych. 
 
 
 

Powodzenia! 
Dorota Sosulska 

 
 


