
 

JAK RODZIC MOŻE POMÓC DZIECKU W ODRABIANIU ZADAŃ 

DOMOWYCH? 

 

Samodzielna nauka dziecka w domu jest ważnym elementem w procesie 

nauczania i wychowania, który ma przygotować ucznia do samokształcenia, 

wyrobić w nim nawyk wysiłku umysłowego, nauczyć praktycznego stosowania 

posiadanej wiedzy oraz radzenia sobie w sytuacjach nowych. To właśnie                    

w domu najczęściej dziecko ma możliwości i okazję do ponownego 

przemyślenia, rozszerzania swojej wiedzy na określony temat. Może swobodnie 

zastanowić się nad zagadnieniami poruszanymi w klasie, porozmawiać                         

z rodzicami, rodzeństwem, rówieśnikami, wyjaśnić wątpliwości, które pojawiły 

się w toku lekcji czy też samodzielnie, po przemyśleniu występującego 

problemu, starać się go rozwiązać i dojść do własnych wniosków.                                                                    

W pierwszych latach nauki dziecko nie ma jeszcze nawyku uczenia się 

samodzielnie ani w szkole, ani w domu. Dlatego też ogromne znaczenie we 

właściwym wyrabianiu tego nawyku oraz konsekwentnym podejściu do tej 

problematyki mają rodzice. To na nich w głównej mierze spoczywa obowiązek 

wspomagania szkoły w realizacji celów dydaktyczno - wychowawczych. 

Podczas odrabiania pracy domowej przez dziecko ważną rolę odgrywają 

rodzice, którzy mają za zadanie okazać swojemu dziecku pomoc i wsparcie.  

1. Znaczenie pracy domowej w procesie uczenia się dziecka. 

Dzięki odrabianiu prac domowych uczeń może:  

 powtórzyć i utrwalić wiedzę zdobytą w czasie zajęć lekcyjnych,  

 pogłębić wiedzę na dany temat oraz swoje zainteresowania, 

 nauczyć się korzystania z różnych źródeł informacji, np. biblioteka, 

słowniki, albumy i atlasy, internet, encyklopedie, itp.,  

 pracować samodzielnie i we własnym tempie, przygotować się do 

kolejnych lekcji.  

Praca domowa rozwija u ucznia dobre zwyczaje i nawyki, np.: 

 rozwija samodzielność, poczucie odpowiedzialności i samodyscypliny,  



 kształtuje pozytywny stosunek do nauki oraz wzmacnia wiarę we własne 

siły, 

 stwarza możliwość lepszej komunikacji pomiędzy rodzicami, a 

dzieckiem. 

2. Rola i zadania rodziców w odrabianiu pracy domowej. 

Do najważniejszych zadań, które spoczywają na rodzicach w czasie udzielania 

pomocy dzieciom przy odrabianiu zadań domowych należy: 

 Ustalenie pory odrabiania pracy domowej przez dziecko. 

Ważnym elementem jest odpowiednia pora do pracy dziecka w domu. Pora ta 

powinna być uzależniona między innymi od wieku dziecka i jego 

indywidualnych potrzeb. Należy także uwzględniać wszystkie zasady 

racjonalnej pracy umysłowej. Dziecko nie może zabierać się do lekcji, np. 

bezpośrednio po przyjściu ze szkoły oraz po posiłku. Konsekwentne 

przestrzeganie godzin przeznaczonych na naukę domową jest gwarancją, że w 

przyszłości nasze dzieci będą dobrze planowały swój czas i będą potrafiły 

racjonalnie go wykorzystać. Wymagając od dzieci samodzielności w 

podejmowaniu codziennych obowiązków kształtujemy ich wolę i charakter, 

rozwijamy systematyczność i dokładność, inicjatywę, pomysłowość. 

Wzmacniamy również wiarę we własne siły, kształtujemy właściwy stosunek do 

pracy. 

 Wybór miejsca pracy dla dziecka podczas odrabiania lekcji. 

Bez względu na sytuację mieszkaniową, należy dziecku urządzić stałe miejsce 

do odrabiania lekcji. Powinno ono mieć swój stolik (biurko), szafkę gdzie 

będzie układało we właściwym porządku podręczniki, zeszyty i inne przybory 

szkolne. Dzieci niemające własnego kącika do pracy, nie mają warunków do 

odpowiedniej koncentracji, niezbędnej przy pracy umysłowej. Szybko się wtedy 

dekoncentrują, odrabiają lekcje w sposób chaotyczny lub nie odrabiają w ogóle. 

Należy pamiętać, że dla dobrej pracy ucznia ważna jest odpowiednia wysokość 

stołu i krzesła oraz właściwe oświetlenie. Niewygodna pozycja przy pisaniu i 

czytaniu może spowodować przykre konsekwencje, jak garbienie się czy 

skrzywienie kręgosłupa. Ma to również zły wpływ na jakość pracy. Ucząc się w 

pozycji nieprawidłowej, dziecko szybciej się męczy, jest znużone i 

zniecierpliwione 



 Usunięcie wszystkiego, co może rozpraszać uwagę dziecka. 

Rodzic powinien zadbać o to, aby telewizor został wyłączony na czas odrabiania 

przez dziecko pracy domowej oraz zrezygnować z słuchania w tym czasie 

głośnej muzyki przez pozostałych członków rodziny. Hałas, odrywanie dziecka 

od pracy nie sprzyjają koncentracji uwagi na odrabianej pracy. 

 Zapewnienie dziecku potrzebnych przyborów i narzędzi. 

Należy zadbać, aby potrzebne podczas odrabiania prac domowych  

przybory i narzędzia (tj. ołówek, długopis, kredki, gumka, podręczniki, zeszyty, 

itp.) znajdowały się w jednym miejscu.  

 Przestrzeganie równomiernego rozłożenia pracy dziecka. 

Czas odrabiania zadań domowych przez ucznia w dużym stopniu zależy to od 

samego dziecka, jego uzdolnień, możliwości koncentracji uwagi i od sprawności 

pracy. Gdy dziecko siada do odrabiania lekcji, warto zmieniać kolejność 

przedmiotów z łatwych na trudniejsze. Dzieciom mającym problemy z 

koncentracją lub z konkretnym przedmiotem, warto uszeregować zadania w ten 

sposób, aby zwiększyć zaangażowanie i zminimalizować niechęć. Dzieciom 

dobrym w matematyce a słabym w czytaniu, można na przykład dać do 

wykonania najpierw kilka zadań matematycznych, następnie czytankę, a potem 

powrócić do matematyki. W przypadku zadań długoterminowych lub 

wieloetapowych, należy pomóc dziecku rozłożyć zadanie na małe, łatwe do 

wykonania czynności. Przygotowanie się w ten sposób do takiego zadania 

zawczasu pomoże uniknąć paniki i wykonania zadania na ostatnią chwilę. Na 

pewno przyczyni się do lepszego efektu końcowego i większej satysfakcji, gdy 

nadejdzie czas oddania pracy. Ważnym elementem mającym wpływ na 

kondycję psychofizyczną dziecka pracującego w domu nad lekcjami, jak 

również na jakość odrabianej pracy domowej, ma odpoczynek, chwila relaksu w 

czasie nauki. I choć niewskazane jest gwałtowne odrywanie dziecka od nauki, 

zalecane jest stosowanie krótkich przerw połączonych np. z zaczerpnięciem 

świeżego powietrza. 

 Okazywanie dziecku swojego zainteresowania. 

Czasami dziecku wystarczy obecność kogoś bliskiego podczas odrabiania lekcji, 

wówczas czuje się ono pewniej i bezpieczniej, pracuje szybciej i staranniej. 

Rodzice powinni poświęcać czas swojemu dziecku np. zabierać go do biblioteki, 

aby zgromadzić materiały potrzebne do wykonania zadania domowego, czytać z 



nim tak często jak jest to tylko możliwe, rozmawiać z nim o szkole, o zajęciach 

lekcyjnych. Rodzice powinni zachęcać dziecko do wypowiadania się na temat 

tego, czego uczyło się w szkole danego dnia. Innym sposobem okazywania 

dziecku zainteresowania jest udział rodziców w zajęciach szkolnych,  

np. w wywiadówkach, akademiach, dniach otwartych, itp.  

 Kontrolowanie prac domowych. 

Obowiązkiem rodzica jest sprawdzenie, czy dziecko odrobiło lekcje. Bardzo 

często przyczyną niestarannego odrobienia zadania domowego, jest 

nieumiejętność przeprowadzenia przez dziecko samodzielnej kontroli wyników 

uczenia się. Bez kontroli ze strony rodziców, czy też starszego rodzeństwa, 

dziecko nie ma pewności, że materiał został należycie przyswojony                       

i zapamiętany. Jeśli w odrobionej pracy rodzic zauważył błędy, nie powinien ich 

od razu wskazywać, ale pozwolić dziecku na ich odnalezienie i skorygowanie. 

Po oddaniu pracy domowej przez nauczyciela rodzic powinien przeczytać jego 

ewentualne komentarze oraz sprawdzić prawidłowość wykonanego zadania.  

 

 Wyrabianie w dziecku dobrych nawyków. 

Rodzice powinni wdrażać dziecko do systematycznej pracy i odrabiania zadań 

domowych od pierwszego dnia nauki.  Należy również przygotować dziecko do 

określonych zadań w domu, np., jeżeli zostało zapowiedziane dyktando, 

przećwiczyć z nim pisownię wyrazów z określoną trudnością.  

 Stosowanie pochwał wobec dziecka. 

Bez względu na wiek dziecka nigdy nie wolno lekceważyć znaczenia i wpływu 

słów pochwały i zachęty. Docenienie jego trudu to najlepsza droga do nauki, 

wytrwałości i pilności. Należy wspierać wysiłek dziecka i jego małe osiągnięcia, 

w tym także dotyczące organizacji i przygotowania warsztatu pracy, a nie tylko 

samego wykonania zadania. 

 

3. Błędy, których rodzice powinni unikać. 

 Przesadna ambicja i stawianie zbyt wysokich wymagań, ciągła krytyka 

efektów pracy dziecka.  

 Nadmierna kontrola i wyręczanie, które nie pozwalają na samodzielność                       

i rozwijanie odpowiedzialności. Pomoc polegająca na siedzeniu przy 



dziecku przez cały czas odrabiania lekcji, czy też wyręczanie go                      

w odrabianiu zadań uczy niesystematyczności i nieobowiązkowości.  

 Lekceważenie obowiązków szkolnych dziecka i niedostrzeganie jego 

sukcesów. 

 Bezustanne przypominanie i popędzanie, które rodzą bierny opór dziecka. 

 Zbyt szybkie objaśnianie dziecku zadania, zanim ono samo podejmie 

próbę zastanowienia się nad problemem, już uzyskuje pomoc. Taki 

nadmiar troski również hamuje rozwój samodzielności.  

 Porównywanie do innych dzieci. 

 Karanie za niepowodzenia szkolne może być przyczyną stanów lękowych 

i spowodować trudności w koncentracji uwagi. 

 Przypominanie o konieczności odrobienia lekcji tonem rozkazującym i w 

stanie poirytowania. 

 Stosowanie dodatkowej nauki, jako kary i zwalnianie dzieci z tego 

obowiązku w nagrodę. 

 Nagradzanie w formie pieniężnej za dobre oceny. 

 Obniżanie znaczenia w życiu dorosłym wykształcenia i wiedzy.  

 

Drodzy rodzice. Zapewnienie dziecku odpowiednich warunków do nauki, 

dobrze przygotowany warsztat pracy, dbałość o higienę psychiczną i fizyczną 

dziecka, stworzenie mu właściwej atmosfery sprzyjającej nauce, to podstawowe 

zadania, którym powinni sprostać troskliwi rodzice. Państwa zainteresowanie 

sprawami i problemami swoich pociech jest zachętą do nauki oraz do ciągłego 

procesu rozwijania się. Dostrzegajcie sukcesy, porażki oraz smutki i radości 

swych dzieci. Motywujcie i wspierajcie swoje dziecko wykazując dużo 

cierpliwości. Nie przerzucajcie na dziecko swoich ambicji i aspiracji. 

Pamiętajcie, że wytworzone we czesnych latach nauki nawyki są najtrwalsze. 

 

Opracowała 

Magdalena Kieliszek 

 


