
Słów kilka…… od pedagoga 

 

 Szanowni Rodzice! 

Z pewnością jesteście bardzo niespokojni, jak będą funkcjonować wasze 

dzieci  przez najbliższe tygodnie, kiedy placówki oświatowe pozostaną nadal 

zamknięte. Większość z Was ma już za sobą pierwsze doświadczenia, jak                   

w praktyce wygląda praca z uczniem na odległość.  

Z pewnością zastanawiasz się jak zorganizować czas i edukację swoim 

pociechom. Oto strony i serwisy, które mogą być pomocne w 

zorganizowaniu edukacji w domu. 

 Khan Academy – krótkie filmy wyjaśniają poszczególne zagadnienia z 

zakresu matematyki, biologii, fizyki, chemii, sztuki czy programowania, 

które potem można przećwiczyć w zadaniach online. Rozwiązując 

zadania zdobywa się wirtualne trofea, 

 Pi-Stacja – tu również znajdziecie krótkie wideo-tutoriale matematyczne, 

obejmujące cały zakres podstawy programowej z matematyki dla szkoły 

podstawowej. Do poszczególnych tematów są też przygotowane zadania i 

ćwiczenia online. 

 Mówiąc inaczej – kanał YouTube o języku polskim i jego subtelnościach. 

 Pan Belfer – wideo-lekcje chemii nagrane przez przebojowego 

nauczyciela Dawida Łasińskiego. Zgodne z podstawą programową. 

 Uniwersytet Dzieci – kanał na YouTube Fundacji Uniwersytet Dzieci 

zawiera filmy z zakresu edukacji przyrodniczej, społecznej, 

technologicznej ale jest tu te sporo materiałów o emocjach i radzeniu 

sobie z nimi oraz takich, które pomogą dzieciom zyskać większą 

samoświadomość. 

Poza tym, jeśli macie dostęp do platform filmowych, np. Netflixa, 

przejrzyjcie zasoby filmów dokumentalnych. Są imponujące i wiele z nich może 

być dla juniorów i dla was prawdziwym odkryciem. Znajdziecie wśród nich 

filmy przyrodnicze, popularnonaukowe, pełne ciekawostek i faktów. Niektóre 

nie mają polskiego dubbingu, ale niech was to nie zniechęca – oglądanie filmów 

po angielsku mimochodem rozwija znajomość języka. A może się okazać, że 

dzieci rozumieją więcej, niż się spodziewają. 

Ta improwizowana edukacja domowa może się okazać ciekawym 

doświadczeniem. Bez rozliczania z wyników i ocen, bez testów i sprawdzianów, 

być może dzieci odkryją, że nauka może być wciągająca. Podsuńcie im filmy, 

https://zschie.pl/wp-content/uploads/2020/03/przydatne-do-nauki-w-domu.docx


aplikacje, gry, naukowe serwisy i edukacyjne zasoby Internetu. Niech w nich 

buszują, niech odkrywają. Jeśli to możliwe, róbcie to wspólnie. Być może dzieci 

odkryją i dowiedzą się więcej i lepiej, niż zaliczając kolejne działy                                 

z podręcznika. Jest okazja, by się o tym przekonać. 

 

 Drodzy Uczniowie! 

 

             

 

Mam dla Was propozycję poradzenia sobie z organizacją nauki w domu. 

Samodzielna nauka może okazać się niełatwa. Wymaga to od WAS sporej 

dyscypliny. Jednak tak naprawdę liczy się zdobywanie wiedzy i wnikliwość.     

W czasie epidemii i nauki zdalnej, warto poznać techniki, ułatwiające 

samodzielne  zdobywanie wiedzy. 

Techniki, które ułatwią pracę uczniom :           

 zorganizowanie czasu, przestrzeni i narzędzi, które pozwalają na 

skuteczną naukę  ( w przypadku samodzielnej nauki to szczególnie 

ważne. Bez presji ocen, sprawdzianu czy odpytania łatwo zrezygnować z 

systematycznej i solidnej nauki); 

 zanim rozpoczniesz naukę, zaplanuj dokładnie takie rzeczy, jak źródło 

informacji (kurs online, seria tutoriali na YouTubie, notatki od 

znajomych); 



  czas, jaki przeznaczysz na dany przedmiot, metodę weryfikacji nowej 

wiedzy (np. nagrywanie krótkiego podsumowania każdej lekcji na 

smartfonie); 

 dopiero po przejściu tych etapów rozpocznij naukę.   

 

                         

W razie jakichkolwiek uwag, pytań , refleksji zapraszam do kontaktu 

poprzez Librusa lub e-mail: pedagog@sp4namyslow.onmicrosoft.com 

 

                     

 

Iwona Szymków 
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