
DRODZY UCZNIOWIE NAPRAWDĘ ŚWIETNIE RADZICIE SOBIE Z NAUKĄ 

ZDALNĄ W DOMU! MAMY DLA WAS KRÓTKI PORADNIK, KTÓRY MAMY 

NADZIEJĘ POMOŻE WAM JESZCZE LEPIEJ ZAPLANOWAĆ SWÓJ DZIEŃ… 

 
 

• PLANUJ SWÓJ DZIEŃ! Postaraj się wstawać codziennie o tej samej porze. Zrób plan np: 

pobudka - śniadanie - czas na naukę - przerwa – odpoczynek - drugie śniadanie -czas na naukę - 

spacer po ogrodzie - obiad - czas na hobby - zdrowy podwieczorek - pomoc rodzicom w pracach 

w domu-kolacja - sen. Wypisz przedmioty, których będziesz się uczyć danego dnia oraz czas, jaki 

na to przeznaczasz.  

 

• PRZYGOTUJ MIEJSCE DO NAUKI! Zadbaj o porządek na biurku do nauki, posprzątaj 

przedmioty, które nie są potrzebne i mogą przeszkadzać w nauce, otwórz na chwilę okno, aby 

przewietrzyć pokój. Wyłącz telefon komórkowy, tablet, telewizor. 

 

• RÓB PRZERWY PODCZAS NAUKI! Gdy poczujesz się zmęczony zrób krótką przerwę, 

wstań, zrób kilka ćwiczeń, aby odprężyć ciało, wyjdź na podwórko, żeby pooddychać świeżym 

powietrzem.  

 

• ZDROWO SIĘ ODŻYWIAJ! Pij dużo wody, ulubione soki owocowe, jedz zdrowo  

i regularnie czyli o stałych porach jeśli to możliwe. Pamiętaj także o zdrowych przekąskach np. 

owoce, warzywa, batony musli. Unikaj słodyczy oraz słodkich i gazowanych napojów. 

 

• BĄDŹ SPOKOJNY! Obecna sytuacja jest dla wszystkich nowa, trudna, po prostu inna, ale 

postaraj się zachować spokój. Jesteś w domu właśnie po to, abyś mógł czuć się bezpiecznie.  

 

• JESTEŚMY Z TOBĄ ! Pamiętaj w sytuacji trudności, pytań, chęci podzielenia się z nami tym co 

czujesz - co Cię smuci, raduje, co jest trudne jesteśmy w kontakcie  

/telefon/sms/messenger/mail/pamiętaj masz wsparcie drogi uczniu☺. 

 

• STOSUJ SIĘ DO ZASAD! 

 zostań w domu i ogranicz kontakty z innymi osobami,  

 potrzebę kontaktu z innymi możesz zastąpić w ten sposób - dzwoniąc lub pisząc do 

kolegów i koleżanek ze swojej szkoły, czy członków rodziny, 

 dbaj o higienę, często myj ręce, odkażaj, używaj maseczki, 

 wykorzystaj dobrze ten czas - to fajny moment na hobby i nowe zainteresowania np. 

nauka tańca, piosenek, rysowanie, gotowanie.    
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