
PORADNIK MEN – KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ  
- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

Zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach nie 
oznacza że dzieci i najmłodsi uczniowie przestają kontynuować proces wychowania i 
kształcenia. W tym czasie, dla wpierania rozwoju dzieci, trzeba realizować konkretne 
zadania zapisane w podstawie programowej.  
 
Zadania te zobowiązują nauczyciela-wychowawcę do kontaktu z rodzicami, aby 
razem z nimi ustalić sposób i zakres realizowania działań edukacyjnych. W tym celu 
nauczyciele powinni zadbać o kontakt z rodzicami, wykorzystując np.:  
a. stronę internetową przedszkola / szkoły,  
b. komunikatory, profile przedszkoli, szkół,  
c. kontakt telefoniczny.  
 
Nauczyciele wspólnie z rodzicami powinni określić najdogodniejszą formę 
wzajemnego kontaktu, która pozwoli im na rozważne i odpowiedzialne 
zorganizowanie w warunkach domowych odpowiednich form wspierania rozwoju 
dzieci.  
 
Obecna sytuacja sprawia, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego 
oraz edukacji wczesnoszkolnej powinna być realizowana – przy współpracy 
nauczyciela i rodziców – w warunkach edukacji w domu rodzinnym. 
 
Proces wychowania i kształcenia prowadzony w klasach I–III szkoły podstawowej 
umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości i sensu działania. Ten sam 
proces realizowany obecnie w domu ma umożliwić dzieciom poznanie tych Strona 21 
z 52 aspektów. Na początku rodzice powinni spokojnie przedstawić dzieciom nową 
sytuację, w której się znalazły. Ważne jest wyjaśnienie przyczyn izolacji rodzin i ludzi. 
Dzieci w nowej sytuacji są mniej zainteresowanie pisaniem zdań czy wypełnianiem 
kart pracy, natomiast oczekują odpowiedzi na wiele pytań zaczynających się 
najczęściej od słowa: „dlaczego?”.  
 
W domu rodzice w sposób naturalny bawią się z dziećmi i każda zabawa, gra, 
rozmowa, wspólne oglądanie filmu to formy wspierające rozwój dziecka. Czas, w 
którym dziecko nie chodzi do szkoły, można wykorzystać na to, aby stało się ono 
bardziej samodzielne, lepiej zorganizowane, odpowiedzialne. Pobyt w domu daje 
możliwość częstszych rozmów z dziećmi na interesujące je tematy. W ten sposób 
można wzbogacać ich słownictwo oraz wiedzę o świecie. Ważne jest także wspólne 
czytanie książek, rozmawianie o nich i objaśnianie. Głośne czytanie oraz słuchanie 
tekstu czytanego jest najlepszą metodą nauki czytania.  
 
Rodzice powinni włączać dzieci w możliwe do wykonania na ich poziomie wszelkie 
prace domowe, których przebieg można wzbogacać np. o aspekty matematyczne 
(np. ważenie, odmierzanie, odliczanie), dotyczące ochrony środowiska (np. 
segregacja śmieci i rozmowa o tym procesie) czy związane z rozumieniem własnych 
emocji (np. doświadczanie radości zwycięstwa czy zaakceptowania przegranej 
podczas gier planszowych).  
 



Dziecko najlepiej rozwija się, kiedy uczestniczy w procesie nadawania znaczeń 
czynnościom i działaniom, które wykonuje. Wynika to z naturalnej potrzeby działania. 
W tej sytuacji nauczyciel może przekazać rodzicom za pośrednictwem strony 
internetowej szkoły lub innej formy komunikacji: a. propozycje wykonania projektów 
plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów do 
wyboru;  
b. propozycję opracowaną na potrzeby zabaw i zajęć uczniów swojej klasy, 
powiązaną z treściami realizowanego programu w tej klasie, opracowane przez 
siebie lub udostępniane propozycje zadań, ćwiczeń, twórczej aktywności uczniów;  
c. linki do słuchowisk, audycji radiowych i programów telewizyjnych (pasma 
edukacyjne Telewizji Polskiej dla najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw 
on-line;  
d. zestaw ćwiczeń i zadań dla uczniów – przemyślanych, zgodnych z założeniami i 
treściami realizowanego w danej klasie programu nauczania, zgodnych z potrzebami 
rozwojowymi uczniów;  
e. cyfrową wersję podręcznika danej klasy (jeżeli to możliwe).  
 
Nauka dziecka w domu to stwarzanie warunków do jego aktywizacji we wszystkich 
obszarach rozwoju, a nie powtarzające się wypełnianie schematycznych zadań. 
Praca dziecka z zeszytem czy wypełnianie tzw. kart pracy nie powinny być 
podstawową formą aktywności dzieci. Pamiętaj zatem, aby przede wszystkim 
wspierać aktywności dzieci, a nieco rzadziej zadawać obowiązkowe zadania i 
ćwiczenia do wykonania.  
 
Istotą procesu uczenia się dziecka w wieku wczesnoszkolnym jest jego udział w 
eksperymentach i doświadczeniach wielozmysłowych. Eksperyment i doświadczenie 
wielozmysłowe to konkretne działanie w przestrzeni, mogące przybrać postać np. 
rodzinnych projektów. Może to być:  
a. przygotowanie produktów i pieczenie ciasta z notatką dotyczącą czasu 
przeprowadzania kolejnych czynności w projekcie;  
b. opracowanie rodzinnego księgozbioru z klasyfikacją książek według przyjętej 
zasady;  
c. zorganizowanie rodzinnego turnieju gier planszowych;  
d. rodzinna wycieczka po wirtualnym muzeum z wykonaniem notatki w postaci 
wydruku trzech ciekawych eksponatów i zapisu informacji o nich;  
e. budowanie z klocków konstrukcji na wybrany temat;  
f. przygotowanie świątecznych kartek dla koleżanek i kolegów z klasy w wersji 
papierowej i cyfrowej. 
 
DRODZY NAUCZYCIELE!  
Edukację wczesnoszkolną powinny charakteryzować: spokój i systematyczność 
procesu nauki, wielokierunkowość, dostosowanie tempa pracy do możliwości 
psychoruchowych każdego ucznia.  
 
Obecnie Waszym największym wyzwaniem jest koordynowanie pracy uczniów w 
warunkach nauki w domu zgodnie z ustalonym planem i realizowanym programem 
nauczania. Wykorzystajcie do tego dostępne zasoby cyfrowe, w tym multimedialne.  
 



Nauczycielu, kontaktuj się z rodzicami w rozsądnych odstępach czasowych, 
przedstawiając propozycje projektów do przeprowadzenia w domu, częściej 
wskazując czynności praktyczne, niż te, które polegają na wypełnianiu kart pracy.  
 
W nowej organizacji nauczania należy wziąć pod uwagę higienę pracy oraz naturalne 
potrzeby dziecka, a także ograniczoną dyspozycyjność rodziców.  
 
DRODZY RODZICE!  
Nauka w domu to możliwość realizowania rodzinnych projektów, oraz słowna 
informacja zwrotna pod adresem dziecka, budująca świadomość jego własnych 
postępów, zasobów i potrzeb rozwojowych.  
 
Praca dziecka z zeszytem czy wypełnianie tzw. kart pracy nie powinny być 
podstawową formą aktywności dzieci podczas pobytu w domu.  
 
Szanowni Rodzice, w tej nietypowej sytuacji, wychowawcy i nauczyciele Państwa 
dzieci wciąż wypełniają swoje zadania, chociaż w zmienionej formie. Pozostają 
otwarci na współpracę z Wami. Cały czas za pośrednictwem przekazywanych zadań, 
inspiracji, uwag, mają wpływ na proces rozwoju Państwa dzieci. 


