
 

Jak rodzice powinni pomagać 
dzieciom klas I – III w nauce 

. 
 
 Od klasy I należy przygotowywać i przyzwyczajać dziecko do samodzielnej i planowej nauki domowej. 
To, co dziecko wykonuje podczas odrabiania prac domowych stanowi swego rodzaju sprawdzian, czy 
dobrze opanowało materiał opracowany na zajęciach, czy zrozumiało go, czy potrafi z niego korzystać, 
operować nim w zgoła odmiennych warunkach, z dala od nauczyciela. Praca domowa ma na celu: 
 

 Utrwalić wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach w szkole, 

 Zastosować praktycznie zdobyte wiadomości, 

 Wdrożyć do samodzielności. 
 
 Odrabianie lekcji w domu ma wdrożyć dziecko do nieustającego samokształcenia. To przygotowanie 
do samodzielnego zdobywania wiedzy powinno rozpocząć się jak najwcześniej, wtedy gdy tworzą się 
pierwsze nawyki zorganizowanego uczenia się.  
 
Czy dziecku w młodszych klasach należy pomagać w nauce czy też nie? 
 
 Pierwsze lata pobytu dziecka w szkole mają ogromne znaczenie nie tylko dla dalszej nauki dziecka, 
ale dla wytworzenia właściwego stosunku do wiedzy, obowiązków, do pracy. Jeżeli rodzice nie 
zainteresują się nauką szkolną swoich dzieci w klasach nauczania zintegrowanego to w przyszłości mogą 
mieć z nimi poważne trudności w klasach starszych.  
 
Najpierw spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: co to znaczy pomagać komuś? 
 
 Pomagać komuś to znaczy ułatwić mu wykonanie jakiejś czynności, która jest jego obowiązkiem, a 
której wykonanie sprawia mu trudność. Pomagać dziecku to nie znaczy wykonać za nie pracę. Pomagać 
małemu dziecku w nauce to znaczy interesować się co ma zadane, sprawdzić czy poprawnie wykonało 
zadaną pracę, a w razie trudności wyjaśnić to czego nie rozumie i nie potrafi wykonać.   
 
 Pierwsze zadanie dla rodziców to zapewnienie dziecku warunków do pracy w domu, warunków 
umożliwiających wydajną i efektywną pracę. Co za tym idzie: zapewnienie miejsca do odrabiania prac 
domowych, odpowiedniego oświetlenia, potrzebnych przyborów. Pomagać to także starać się o ciszę i 
spokój w domu w czasie gdy dziecko odrabia pracę domową. Taką pomoc powinny otrzymać od swoich 
rodziców wszystkie dzieci od pierwszych dni nauki. 
 
 Miejsce służące do odrabiania lekcji powinno być stałe. Przy wyborze miejsca do odrabiania 
uwzględnijmy, w miarę możliwości, indywidualne właściwości dziecka. Jeżeli dziecko ma skłonność do 
szybkiego „odrywania się” od pracy domowej, to nie powinno odrabiać jej koło okna.  
 
 Kolejnym ważnym elementem sprzyjającym pracy dziecka lub utrudniającym jest czas. Przystępując 
do odrabiania lekcji dziecko nie powinno: 

 Zabierać się do nich bezpośrednio po skończeniu zajęć w szkole, 

 Bezpośrednio po zajęciach wymagających intensywnego wysiłku fizycznego, 

 Bezpośrednio po oglądaniu programu telewizyjnego, który zmusza  do koncentracji uwagi, 

 Bezpośrednio po posiłku głównym. 
 
 Ważnym elementem jest to, aby dziecko siadało w miarę możliwości do odrabiania pracy 
domowej zawsze o tej samej porze, w dobrym nastroju, bez niechęci, poczuci krzywdy. Praca 
domowa dziecka w młodszym wieku szkolnym nie powinna przekroczyć 1-2 godzin, poza sytuacjami 
wyjątkowymi. Czas odrabiania lekcji zależy od uzdolnień dziecka, od umiejętności koncentracji uwagi, 
od sprawności manualnych. 
 
 Pomagać należy wszystkim dzieciom. Może paść stwierdzenie: zdolnemu dziecku nie trzeba 
pomagać. Okazuje się, że zdolnym i pilnym uczniom też jest potrzebna pomoc, np. po chorobie, z 
powodu przeprowadzki, wyjątkowych okoliczności rodzinnych. Dzieciom należy pomagać w taki 
sposób, który okaże się dla nich korzystny. Należy więc dbać o dobre warunki do odrabiania lekcji. 
Rodzice powinni interesować się tym, co dziecko ma zadane, sprawdzać jak pracuje, skontrolować 



wykonaną pracę. Przeglądając pracę dziecka, starajmy się znaleźć błędy, ale nie wytykajmy ich, 
zwróćmy uwagę w sposób: „doskonale sobie poradziłeś, ale mam wrażenie, że tutaj coś przeoczyłeś”.  
 
 Kontrola może przybierać różne formy: od ogólnego rzutu oka na zeszyty, przepytywania z 
wierszyka, przeczytanej czytanki, do wglądu w rozwiązanie zadania, w treść i formę ćwiczenia.  
 
 Nie należy nigdy i pod żadnym pozorem wypełniać za niego jego obowiązków, nie wolno odrabiać 
za nie pracy domowej. Nie wyręczajmy dziecka, ale pobudzajmy je do aktywności. Nieuzasadniona 
pomoc działają na szkodę dziecka.   
 

 
 
 

 


