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Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 

 w Białce 
 

 

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci 

do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci. 

 

Drodzy Rodzice!  

Zajęcia w szkole są zawieszone, ale jak wiadomo nie jest to czas dodatkowych ferii. Sytuacja 

wymusiła na nas konieczność nauczania zdalnego. Jest to dla nas wszystkich nowe 

doświadczenie. Poniżej zamieszczamy wskazówki, które warto przemyśleć, aby nauka zdalna 

naszych dzieci była systematyczna i przyniosła efekty. Samodzielna praca dzieci wymaga od 

nich wiele wysiłku i mobilizacji. Aby pomóc im w nauce ważne jest wsparcie z Waszej 

strony. Pokażmy, że nauka naprawdę może być interesująca i przyjemna. Może się okazać, że 

taka edukacja domowa pozwoli dzieciom odkryć nowe obszary zainteresowań, albo zobaczyć, 

że nauka może być przyjemna. 

 

Jak zorganizować naukę w domu?  

 Wprowadźcie plan dnia – stały harmonogram codziennej pracy dziecka. Takie 

postępowanie wyrobi w nim nawyki systematycznej pracy. 

 Śledźcie informacje zamieszczone  na stronie szkoły i wysyłane przez nauczycieli. 

 Należy zapewnić im ciche i spokojne miejsce do nauki, wyłączyć źródła dźwięku. 

 Spróbujcie wyznaczyć konkretne miejsca w domu, w których dzieci będą pracować. 

 Warto wcześniej przygotować wszystkie potrzebne książki i pomoce. 

 Należy pamiętać o rozdzielaniu materiału na krótsze partie i robienie przerw w nauce 

(przeciętne dziecko w klasie I potrafi skupić się na 15 minut, w klasach starszych na 

pół godziny. Przerwę trzeba zrobić gdy dziecko zaczyna mieć problemy 

z koncentracją uwagi, jest zmęczone). 

 Dziecko powinno po każdych 45 minutach pracy robić 5-10 minutowe przerwy. 
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 Dorośli mogą pomagać dziecku zrozumieć polecenie, zaplanować poszczególne etapy 

niezbędne do wykonania zadania, w razie potrzeby udzielić wskazówek 

naprowadzających, ale nie wyręczać go, nie podawać mu gotowych rozwiązań. Trzeba 

dać dziecku szansę samodzielnego rozwiązania zadania, a tym samym doświadczenia 

sukcesu. 

 Życzliwe zainteresowanie i kontrola rodziców nauką dziecka bardzo motywuje do 

pogłębiania wiedzy. Pamiętajmy więc, aby zauważać nawet niewielkie osiągnięcia 

dziecka i aby chwalić je za włożony wysiłek i upór. Warto doceniać nie tylko 

końcowy efekt pracy, ale również sam fakt przystąpienia do niej. 

 Dbajcie o to, aby dzieci wciąż utrzymywały kontakt z rówieśnikami, zachęcajcie je do 

komunikowania się z nimi za pośrednictwem dostępnych aplikacji. Warto podkreślać 

dzieciom, że jest czas na naukę i zabawę. 

 Przede wszystkim zaś należy zadbać o higieniczny tryb życia dzieci: odpowiednią  

ilość snu, rozsądny czas korzystania z komputera, telewizji i innych urządzeń 

medialnych, zbilansowane posiłki, ruch na świeżym powietrzu z uwzględnieniem 

obecnej sytuacji! 

 Dbajcie o ich bezpieczeństwo w Internecie. 

Zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu 

 

Internet jest doskonały i przydatny, stanowi świetną zabawę i posiada mnóstwo zalet, ale są 

też w nim zagrożenia i niebezpieczeństwa, o których trzeba pamiętać. 

 

Dla uczniów 

 

 Nie ufaj osobie poznanej przez Internet. Nigdy nie możesz być pewien, kim ona 

naprawdę jest. Mówi, że ma 8 lat, ale może mieć 40! 

 Nie spotykaj się z osobami poznanymi przez Internet! 

 Gdy coś Cię przestraszy lub zaniepokoi, wyłącz monitor i powiedz o tym dorosłemu. 

 Nie zdradzaj nikomu swojego imienia ani adresu! Nie mów też, ile masz lat i do jakiej 

szkoły chodzisz. Nie podawaj numeru telefonu. 

 Jeśli posługujesz się pocztą elektroniczną to nie otwieraj listów pochodzących od 

nieznanych Ci osób zwłaszcza, jeśli zawierają załączniki. 
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 Używaj komunikatorów tylko do kontaktów ze znajomymi, o których wiedzą Twoi 

rodzice. Z komunikatorów i czatów korzystają też osoby o złych zamiarach i trzeba być 

bardzo ostrożnym. Ustaw komunikator tak, żeby nikt spoza listy kontaktów nie mógł 

Cię zaczepiać. 

 Nie dokuczaj innym. Pamiętaj, że w Internecie obowiązuje zasada nieużywania 

brzydkich słów. Traktuj innych tak, jak byś chciał, żeby Ciebie traktowano. 

 Długie korzystanie z komputera szkodzi zdrowiu i może być przyczyną wielu innych 

problemów, np. w szkole. Nie zapominaj o sporcie i innych rozrywkach, nie 

związanych z komputerami i Internetem. 

 Szanuj prawo własności w Sieci. Zawsze podawaj źródło pochodzenia materiałów 

znalezionych w Internecie. 

 Dbaj o bezpieczeństwo swoich przyjaciół. Nie podawaj nikomu ich danych, nie publikuj 

zdjęć bez ich zgody. Nie wiesz, jaki ktoś zrobi z nich użytek, a kiedy je wysyłasz lub 

umieszczasz w Internecie, nie masz już nad nimi kontroli. 

 

Dla rodziców 

 

Porady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci: 

 W komputerze powinien być zainstalowane oprogramowanie antywirusowe. Sprawdź 

czy posiadasz a w razie potrzeby zainstaluj je. 

 Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. 

 Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. 

 Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi 

w Sieci. 

 Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. 

 Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci. 

 Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. 

 Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. 
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Mądrze motywujmy ! 

W procesie szkolnego uczenia się motywacja odgrywa dużą rolę. Jest siłą pobudzająca 

do nauki, zdobywania wiedzy, rozszerzania zainteresowań. Złotym środkiem jest drobna 

nagroda, np. w postaci uznania rodziców, pochwały. Dziecko będzie miało poczucie, że 

rodzice interesują się jego życiem. 

 

Drodzy Rodzice ! 

 Zachęcamy Was by ten czas przeżyć blisko dzieci. Rozmawiajcie z nimi o tym co się 

dzieje, niech czują się bezpiecznie. Nie pozwólmy by ogarnął je niepokój o jutro. To 

wspaniały czas na rodzinne rozmowy, gry planszowe czy obejrzenie wspólnego filmu. 

Bądźmy przy nich i z nimi. 

Podstawowe zasady netykiety 

NETYKIETA - To zbiór zasad przyzwoitego zachowania się w społeczności internetowej, taka swoista 
etykieta obowiązująca w sieci. 

1. Szanuj innych i traktuj ludzi tak, jak chcesz aby traktowali Ciebie 

Dotyczy to wszystkiego, co robisz w sieci, wszystkich serwisów i typów aktywności.  

2. Sprzeciw się hejtowi  

Postępując zgodnie z zasadami netykiety - nawet jeśli spotka Cię hejt, nie odpłacaj pięknym 

za nadobne. Nie daj się sprowokować, nie publikuj poniżających komentarzy czy grafik.  

3. Nie nadużywaj CAPS LOCKA  

Jeśli nie chcesz, by postrzegano Cię jako osobę, która wiecznie krzyczy lub rozkazuje – nie 

pisz wyłącznie WIELKIMI LITERAMI. Wbrew zasadom netykiety jest także pisanie na 

przemian dUżYmI i MaŁyMi LiTeRaMi – to tzw. poke pismo, które jest męczące dla 

czytelników. Duże i małe litery prowadzą odbiorcę przez wypowiedź i dobrze oddają jej sens. 

4. Pisz po polsku  

Ortografia, odmiana, zwroty grzecznościowe – działają w Internecie tak samo jak w 

komunikatach analogowych. Netykieta wskazuje na prosty, grzeczny język dostosowany do 

odbiorców i miejsca, w którym piszesz.  

5. Sięgnij do słownika  

Osobny punkt należy się wulgaryzmom. Nigdy ich nie używaj! Język polski jest bogaty 

i warto skorzystać z tego skarbca.  
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6. Nie przesadzaj z emotikonami  

To prawda, emotki są wspaniałe. Mogą w skrótowy sposób dodać komentarz, wzmocnić 

przekaz, ubarwić wypowiedź. Rozmaite miny, zwierzątka, jedzenie, rakieta kosmiczna, ogień, 

piorun, pokażemy nimi różne stany i czynności. Wszystko, co dobre trzeba jednak stosować z 

umiarem. Pamiętaj, że to dodatek do całej wypowiedzi, a nie odwrotnie. 

7. Nie trolluj  

Trollowanie- otwiera się w nowym oknie to publikowanie zaczepnych treści wyłącznie po to, 

by wywołać reakcję. Nie rób tego: dyskutuj merytorycznie, elegancko i kulturalnie. Trzymaj 

się faktów. Zamiast kogoś poniżyć, zostań lepiej mistrzem retoryki. 

8. Uważaj na fake newsy  

Trafiasz w sieci na szokującą wiadomość, w emocjach podajesz dalej. Z czasem okazuje się, 

że to nieprawda, ktoś publikuje krótkie sprostowanie – ale obraz pozostał w głowach wielu. 

Znajomy scenariusz? Zanim opublikujesz jakąś szokującą wiadomość, sprawdź, czy podają ją 

przynajmniej dwa poważne źródła.  

9. Szanuj prawo do własności w sieci  

Jeśli publikujesz obrazek czy wypowiedź, podaj autora i źródło. Postępują zgodnie 

z netykietą i nigdy nie przywłaszczaj sobie cudzych treści: to nic innego jak kradzież. Nie 

pozwalaj też innym na wykorzystanie Twoich autorskich treści bez zezwolenia. 

10. Dbaj o prywatność swoją i innych  

Nie publikuj wiadomości, które dostałeś przez prywatny kanał. Jeśli jest to konieczne, nigdy 

nie pokazuj innym adresu, nazwiska ani żadnych danych nadawcy. Uważaj też na swoje dane: 

nie umieszczaj w sieci zdjęć dokumentów czy umów.  

11. Użyj wyszukiwarki na forum lub Google  

Chcesz zadać proste pytanie? Sprawdź najpierw, czy nie padło wcześniej na forum, na którym 

szukasz informacji. Jeśli sprawa jest prosta, użyj po prostu Google. 

12. Respektuj zasady grupy 

Poszczególne grupy w sieci mają różną kulturę i swoje zasady netykiety. Na facebooku 

istnieją np. grupy o ściśle określonej strukturze postu, która porządkuje wiadomości i pozwala 

szybciej wyszukać informacje. Zacznij od zapoznania się z zasadami grupy. Jeśli masz 

wątpliwość, czy możesz opublikować daną treść – spytaj o to administratora. Sprawdź też, 

jaki jest w danej społeczności styl wypowiedzi. Zazwyczaj w sieci obowiązuje bezpośrednia 

forma na „ty”, ale istnieją też bardziej tradycyjne społeczności, korzystające z form 

grzecznościowych „Pan/ Pani”. Dopasuj się do zasad, które zostały ustalone przez założycieli. 

 

 

https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/trollowanie-czyli-jak-nie-zachowywac-sie-w-internecie
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13. Postuj odpowiedzialnie  

Zastanów się dwa razy, zanim coś opublikujesz. Czy ta treść nadawałaby się, by pokazać ją 

znajomym? Czy jej treść nie byłaby zbyt głupia lub wstydliwa? Czy Twoja społeczność ma 

ochotę to czytać/ oglądać? Unikaj publikowania wiadomości niezwiązanych z tematem w 

ściśle tematycznych grupach czy na forach. 

14. Uważaj z ironią i sarkazmem  

W komunikacji bezpośredniej mimika, wzrok i gesty mają dużo większe znaczenie dla całości 

wypowiedzi niż sama jej treść. Pamiętaj, że tekst pisany rządzi się innymi prawami niż 

mówiony. Ironia, sarkazm, specyficzny ton wypowiedzi – tu bardzo łatwo o nieporozumienia. 

Jeśli chcesz, żeby wypowiedź była zgodna z zasadami netykiety i prawidłowo odebrana, 

pomyśl, jak na poziomie słów oddałbyś mrugnięcie okiem czy ironiczny uśmiech. 

15. Miej umiar  

Życie nie kończy się na świecie wirtualnym. Nie musisz być zawsze na górze newsfeedu 

wszystkich znajomych; nie musisz mieć zawsze ostatniego słowa.  

 

                                                                                                                 Dyrektor szkoły 


