Drodzy uczniowie , Szanowni Rodzice już zapewne wiecie, że plany uległy zmianom i
do 10 kwietnia nie wrócimy do szkoły. W realu spotkamy się dopiero za kilka tygodni ,
ale to dla bezpieczeństwa nas wszystkich zostały wdrożone takie działania. .
Jest to zupełnie nowa sytuacja i wszyscy się jej uczymy.

Mamy wspólny cel - bezpiecznie i mądrze przeżyć ten czas.

W minionych dniach my nauczyciele przekonaliśmy się , że potraficie uczciwie
pracować w domu. Jesteśmy z Was bardzo dumni. Ale oprócz nauki chcielibyśmy
pozostawić wam czas na zabawę, czytanie książek , oglądanie filmów i ciekawych
programów telewizyjnych oraz rozwijanie pasji. Jak to zrobić ?

1. Przygotuj sobie miejsce do nauki.
2. Stwórz sobie harmonogram pracy – własny plan zajęć .
3. Zaplanuj i określ godziny nauki a potem trzymaj się tego.
4. Nie rozmawiaj i nie zaglądaj do mediów.
5. Rób przerwy.
6. Pamiętaj o przerwach na jedzenie.
7. Bądź skoncentrowany na jednym zadaniu

8. Pamiętaj o częstym wietrzeniu pokoju.

Na początku stosowanie tych zasad nie jest proste. Ale wierzcie, że po kilku dniach na pewno się uda.
Was, drodzy Rodzice
1. Prosimy, abyście pomogli dzieciom w "przygotowaniu się " do nauki.
2. Nie wykonujcie zadań za dzieci – lepiej wytłumaczyć i pomóc w znalezieniu
odpowiednich treści.
3. Nie podawajcie gotowych rozwiązań – udzielajcie wskazówek.

4. Jeśli nauczyciele proszą wypełnienie kart pracy, zrobienie notatki - to dane są
zapewne w podręczniku, trzeba go jednak w skupieniu przeczytać.

5. Upewnijcie dziecko, że dobrze postępuje i zachęćcie do pracy.
6. Jeśli Rodzic niechętnie odczytuje nasze komunikaty i okazuje niechęć, dziecko
również się zniechęci i porzuci pracę narzekając przy tym , tracąc czas , a efektu
nie będzie żadnego.
7. Prosimy również, by Uczniowie pracowali regularnie. Jeśli przedmiot jest raz w
tygodniu, to w ten dzień tygodnia się go uczymy, a w kolejne utrwalamy.

Nikt z nas nie przewidział takiego scenariusza wydarzeń. Musimy sobie poradzić
najlepiej, jak potrafimy, by to był, mimo wszystko, dobry czas dla naszych Dzieci.

