
 

 

 Śpij ok.8-9 h, np.21.30-7.00. 

 Przewietrz sypialnię przed snem. 

 Nie zapominaj o krótkiej gimnastyce porannej. 

 Spożywaj regularnie posiłki, nie zapominaj o śniadaniu. 

 Znajdź czas na spacer. 

 

Poinformuj bliskich, że to nie jest dzień wolny. Członkowie 

rodziny, zwłaszcza ci, którzy nie są przyzwyczajeni do pracy poza 

szkołą, mogą nie rozumieć idei nauki zdalnej. Warto 

poinformować ich o tym, że jest to standardowy dzień pracy 

i poprosić o zapewnienie warunków, które umożliwią ci realizację 

obowiązków.  

 

Zorganizuj sobie miejsce pracy. Poza 
zorganizowaniem sprzętu, warto zorganizować sobie 
miejsce pracy w domu. Przygotuj biurko, 
odpowiednie oświetlenie, wygodne krzesło. Zadbaj 
wcześniej o zakupy, dzięki czemu nie będziesz musiał 
przerywać pracy wychodząc po napoje czy jedzenie. 

 

Samodyscyplina i organizacja. Rozpoczynając dzień pracy 
w domu rozpisz listę zadań, które musisz wykonać w 
pierwszej kolejności i sukcesywnie je realizuj. Warto od 
czasu do czasu dać znać nauczycielowi, na jakim etapie pracy 
jesteś lub czym się zajmujesz.  

 

Dobrze podziel dzień! Pamiętaj o przerwach, 
tak aby nauka była efektywna.  Np. od 9.00 
zaczynam naukę i po pierwszej partii robię 
krótką przerwę. O 15.00 ostatecznie kończę 
naukę na dany dzień. Pamiętaj, że nauka 
samodzielna wygląda inaczej niż w szkole. 
Dużo trzeba doczytać lub obejrzeć. 



Podstawowym mechanizmem ochronnym służącym bezpieczeństwu dzieci w Internecie jest 
edukacja, reagowanie na niepokojące sygnały i zainteresowanie się rodziców tym, co dziecko 
robi w sieci. Rozwiązania 
techniczne powinny uzupełniać, 
a nie zastępować pomoc 
i zainteresowanie rodzica. Warto 
wiedzieć, że w Polsce mamy już 
mechanizmy chroniące dzieci 
przed szkodliwymi treściami. Takie 
przypadki można zgłaszać na 
Dyżurnet.pl prowadzony przez 
zespół NASK (Naukowej 
i Akademickiej Sieci Kompu-
terowej)  
 

 

 
 

1. Określ czas, jaki dziecko może spędzić w sieci, odpowiedni do jego wieku.  
2. Wskaż serwisy, które dziecko może przeglądać i kontroluj strony, na jakie 

wchodzi.  
3. Upewnij się, że dziecko korzysta z gier odpowiednich dla jego wieku.  
4. Sprawdź ustawienia prywatności i profilu dziecka na portalach 

społecznościowych, z których korzysta.  
5. Naucz dziecko zasad ograniczonego zaufania do osób i treści, z którymi może mieć 

styczność. 
6. Ustaw komputer w powszechnie dostępnym i widocznym miejscu. 
7. Zainstaluj oprogramowanie filtrujące i programy kontroli rodzicielskiej. 
8. Naucz dziecko zasad Kodeksu Dobrego Zachowania.   
9. W razie potrzeby poproś o pomoc. 

 


