
Jak mogę pomóc mojemu dziecku 
efektywnie wykorzystać czas przymusowo 
spędzany w domu z powodu 
koronawirusa? 
Updated 2 hours ago 

Read this article in another language: български , ქართული , italiano, 日

本語 , 한국어, Magyar 

Szanowni Państwo, 

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że zamknięcie szkół z powodu 

epidemii koronawirusa stwarza dodatkową presję, związaną z 

koniecznością opieki nad dziećmi w domu i zapewnieniem in 

sensownego zajęcia. Jeśli już ma być to nauka, to musi być 

zorganizowana tak, by dzieciom autentycznie chciało się uczyć. To czas 

wielkiego społecznego testu naszego systemu edukacji.  

Khan Academy może pomóc w skierowaniu uwagi Państwa dzieci w 

kierunku samodzielnej nauki.  Poniżej staramy się odpowiedzieć na 

pytania, z którymi spotykamy się teraz najczęściej. Jeśli mają Państwo 

swoje własne pytania, prosimy dołączyć do grupy  do otwartej grupy 
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Khan Academy po polsku na FB. Postaramy się odpowiedzieć na każde 

Państwa pytanie tam zadane. 

 

W jaki sposób mam zorganizować naukę mojego dziecka w domu?  

Indiańskie przysłowie mówi, że konia można wprawdzie doprowiadzić do 

wodopoju, ale nie można go zmusić, żeby pił. Khan Academy ma kilka 

sposobów, aby zainteresowac Państwa dziecko. Po pierwsze, uczeń 

otrzymuje natychmiastową informację zwrotną, co zrobił dobrze, a gdzie 

mu nie poszło i dzieci to lubią. Po drugie, nasz system nie karze za 

błędy, a nagradza prawidłowe odpowiedzi. Po trzecie i chyba 

najważniejsze, Khan Academy pozwala przeglądać różne dziedziny - od 

matematyki i wybornego kursu programowania od podstaw, po historię 

sztuki. Proponujemy pozwolić Państwa dziecku buszować po naszej 

platformie samodzielnie, a jeśli zarejestrują się Państwo jako jego 

rodzice, będziecie mogli zobaczyć, czym się zainteresowało. 

Bardzo ważne są także odpoczynek i aktywność fizyczna i trzeba 

pomyśleć, jak zapewnić choć trochę ruchu w sposób, który nie prowadzi 

https://www.facebook.com/groups/202759430840346


do kontaktów z innymi, bo ograniczenie kontaktów jest jedną z 

najlepszych strategii obrony przed wirusem. 

W jaki sposob mogę zorientować się w przerabianym materiale? 

Najprościej zapytać nauczyciela w dzienniku elektronicznym, ale jeśli to 

nie jest możliwe, wystarczy zajrzeć do zeszytu dziecka. Pamiętajmy 

jednak, że jeśli chcemy rozbudzić zainteresowanie naszego dziecka 

uczeniem się na własną odpowiedzialnośc, przymus nie doprowadzi nas 

do tego celu. 

Ćwiczenia na Khan Academy pozwalają uczniom stosunkowo szybko 

zorientować się w swoich postępach (i brakach). Czas przymusowych 

ferii można na przykład poświęcić na uzupełnienie braków. Dzieci nie 

lubią nie wiedzieć czegoś, często się tego wstydzą, ale w szkole nie 

mają szans na uzupełnienie wiedzy, bo nauczyciel musi pędzić z 

programem. Ten czas jest znakomitą okazją aby odbudować przyjaźń 

np. z matematyką i pewność siebie w tej dziedzinie. 

Wspomnimy tylko, że dla uczniów liceum marzących o studiach w 

USA Khan Academy ma unikalną, certyfikowaną, bezpłatną (jak 

wszystko, co oferuje Khan Academy) platformę do przygotowania się do 

tego egzaminu. 



 

Co, jeśli nie jestem w stanie pomagać mojemu dziecku w nauce? 

Bardzo zachęcamy rodziców, by uczyli się wspólnie z dziećmi, 

wszystko, co robimy razem z dziećmi jest dla nich ważne i pożyteczne. Z 

drugiej strony, Khan Academy nie tylko potrafi udzielić natychmiastowej 

informacji zwrotnej przy rozwiązywaniu zadań, ale także wskazuje 

uczniom, gdzie powinni zajrzeć, aby ugruntować swoje umiejętności. 

Na całe szczęście, w sieci jest mnóstwo dobrych materiałów 

edukacyjnych dostępnych w języku polskim. Więcej na ten temat można 

przeczytać na  stronie fundacji Szkoła z Klasą.  

Jeśli mają Państwo małe dzieci, namawiamy do czytania im przed 

zaśnięciem, 20-30 minut czynią cuda, naprawdę :).  

Jak mogę pomóc swoim dzieciom, jeśli chodziłem dawno do szkoły 

i nie rozumiem tego, czego się uczą? 

Nie ma nic złego w tym, że ktoś czegoś nie rozumie. To wspaniała 

okazja, że pokazać dziecku, że można nie rozumieć, a mimo to z 

ciekawością próbować zrozumieć, o co chodzi. Mogą Państwo 

powiedzieć, “Ja też nie wiem, jaka jest prawidłowa odpowiedź, ale 
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spróbujmy razem się tego nauczyć.” Na portalu Khan Academy, na 

górnym pasku po lewej stronie znajduje się wyszukiwarka, w którą 

można wpisać to, czego szukamy, na przykład “katy przystające”.  

Jeśli czują Państwo, że dziecko ma trudności, warto zaproponować mu 

pomoc, ale nie pracować za nie. Nauka jest związana “pozytywnym 

wysiłkiem,” a nagrodą jest satysfakcja ze zrozumienia czegoś, czego się 

wcześniej nie zrozumiało. 

W jaki sposób mam sobie poradzić z dzieckiem, gdy sam pracuję 

teraz w domu? 

To trudna sytuacja, Państwo potrzebują spokoju i koncentracji na swoje 

pracy, a dzieci domagają się uwagi, co zresztą jest zupełnie naturalne. 

Trzeba zadbać o granice, rozumiejąc, że dbanie o granice jest 

procesem, który nie dzieje się natychmiast. Dobrze określony czas 

spędzany razem, który trzeba respektować (jeśli Państwo wykręcą się 

zajęciami od czasu, który był zapowiedziany jako czas na wspólną 

naukę czy zabawę, dlaczego dziecko ma szanować Państwa czas 

przeznaczony na pracę…), określone pory posiłków. Oprócz tego, nie 

ma nic złego w tym, że dzieci się nudzą, właśnie wtedy przychodzą im 

do głowy najbardziej kreatywne pomysły,  



Warto wytłumaczyć, szczególnie starszym dzieciom, że ta sytuacja 

wymaga zaangażowania i porozumienia i rodziców, i dzieci i wspólnie 

ustalić zasady postępowania “kiedy widzisz, że rozmawiam przez telefon 

i kiwam głową, że nie mogę odpowiedzieć na Twoje pytanie, przytrzymaj 

mnie za rękę i policz po cichu do dwudziestu.” 

Jak to w życiu, czasem zdarzają się spory i  sytuacje, które prowadzą do 

wzrostu napięcia i kłótni. Proszę pamiętać, że reakcje dzieci, ich czasem 

zdarzająca się agresja, nie wynikają tak naprawdę ze złych intencji, po 

prostu dzieci nie są jeszcze dorosłe i nie potrafią panować nad swoimi 

emocjami. W takim momencie warto się wycofać, nie dopuszczając do 

wybuchu i dając dziecku czas na ochłonięcie i reset. Granicą nie do 

przekroczenia powinno być bezpieczeństwo dziecka. 

Dbajcie Państwo o swoje dobre samopoczucie w takim samym stopniu, 

w jakim dbacie o samopoczucie swoich dzieci. Tylko w ten sposób 

możecie, na dłuższą metę, zapewnić im opiekę i wsparcie, ktorego 

potrzebują.  

Jak możemy pomóc? 



Cały czas rozmawiamy ze społecznością rodziców, uczniów i nauczycieli 

i staramy się lepiej zrozumieć, na jakie potrzeby Khan Academy jest w 

stanie odpowiedzieć i w jaki sposób.  

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy dołączyć do grupy  do otwartej 

grupy Khan Academy po polsku na FB. Postaramy się odpowiedzieć na 

każde Państwa pytanie. 

Z poważaniem, 

Zespół Khan Academy 
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