
Jak pomóc dziecku w nauce? 
 

 

Martwią Cię coraz słabsze oceny szkolne Twojego dziecka? Wydajesz dużo pieniędzy 
na korepetycje. Wieczory spędzasz pomagając w odrabianiu lekcji, a stopnie ciągle są 
słabe? Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Czasami wystarczy zastosować kilka trików 
dydaktycznych, aby uczeń zaczął chłonąć wiedzę. A jeśli to nie pomoże, zainwestuj w 
techniki szybkiej nauki i kup tablice edukacyjne. Przeczytaj, w jaki sposób możesz 
pomóc dziecku opanować materiał szkolny. 

Wspieraj swoje dziecko 

Nie złość się na nie, że znów dostało słabą ocenę. Nie krytykuj go, bo straci zaufanie do 
Ciebie i motywację do nauki. Kiepskie stopnie nie oznaczają wcale, że jest mało zdolne czy 
leniwe. To nie wina uczniów, że programy szkolne są przeładowane. Złość na nauczycieli 
też w niczym tu nie pomoże. To nie oni ustalili podstawę programową. Rozumiem, że 
martwisz się edukacją swojego dziecka. Zastanawiasz się, jaką szkołę średnią skończy i czy 
dostanie się na dobre studia?  Już będzie wyglądała jego przyszłość zawodowa, jeśli w 
szkole podstawowej lub w średniej ma słabe oceny? Zrób wszystko, aby Twoje dziecko 
uwierzyło w to, że jest w stanie samodzielnie przygotować się do sprawdzianów. Zapewnij, 



że kupisz mu pomoce dydaktyczne, tablice edukacyjne, aby ułatwić przyswajanie wiedzy. 
Kto wie, może nawet polubi szkołę? 

Czego potrzebuje uczeń do efektywnej nauki ? 

Dobre biurko i fotel muszą być dopasowane do wzrostu dziecka. Równie ważne jest 
oświetlenie miejsca do nauki. Jeśli Twoje dziecko ma problemy z koncentracją, wyłącz 
telewizor i wycisz telefony. Brak dodatkowych bodźców pomoże mu skupić uwagę na nauce. 

Zatroszcz się, aby Twoje dziecko miało pod ręką niezbędne pomoce naukowe. Kup mu 
globus, atlasy historyczne i przyrodnicze, a także słowniki i encyklopedie. Specjaliści od 
pedagogiki , zajmujący się doskonaleniem nowoczesnych metod nauczania, wymyślają 
coraz to nowe pomoce dydaktyczne, na przykład plansze i tablice edukacyjne. 

Tablice edukacyjne – co to takiego i w jaki sposób możne je wykorzystać 
w nauce? 

Są to plansze, wykonane z trwałego surowca ekologicznego. Zawierają schematy i kolorowe 
grafiki, obrazujące w przejrzysty sposób różne zagadnienia z poszczególnych przedmiotów. 
Uczeń patrząc na nie, z łatwością zapamiętuje wzory matematyczne, gramatykę językową 
czy budowę biologiczną poszczególnych organizmów. Nie będziecie musieli kartkować w 
pośpiechu podręcznika, aby wrócić do wiadomości z poprzedniego działu. Twoje dziecko nie 
będzie traciło czasu na wkuwanie materiału przed klasówką. Wystarczy kupić tablice i 
powiesić je w widocznym miejscu w pokoju ucznia lub uczennicy. Dzięki tablicom 
edukacyjnym wszystkie wiadomości będą zobrazowane w jednym miejscu. 

Rodzaje tablic edukacyjnych – wybierz właściwe dla Twojego dziecka. 

Tablice edukacyjne dopasowane są do wieku ucznia i poziomu programu szkolnego. Dzieci 
z klas I-III uczą się przy pomocy tablic magnetycznych i magnesów z literkami i cyferkami. 
Starszym uczniom pomogą w nauce tablice graficzne, zaprojektowane oddzielnie dla 
każdego przedmiotu. 

Ze względu na zagadnienia, których dotyczą, wyróżniamy: 

● ·Tablice edukacji wczesnoszkolnej, ułatwiają dzieciom poznawanie liter i cyfr, 
 naukę pisania i liczenia. 

● Tablice gramatyczne, w tym także do nauki języków obcych.  
 Pokazują, jak prawidłowo budować zdania, jak odróżniać części mowy. 
 Uczniowie szkół średnich ucieszą się z tablic przedstawiających kolejne  
 epoki literackie. 

● Tablice matematyczne ze wzorami z algebry i geometrii. 
● Tablice chemiczne, przedstawiające układ pierwiastków Mendelejewa. 
● Tablice przyrodnicze, geograficzne i historyczne. 
● Tablice do nauki przedmiotów zawodowych w szkołach średnich. 



Ze względu na sposób działania wyróżniamy rodzaje tablic: 

● Multimedialne – elektroniczne interaktywne, zasilane prądem.  
Sterowane dotykiem z możliwością połączenia z laptopem. 

● Magnetyczne – suchościeralne, przeznaczone do pisania mazakiem 
oraz przypinania magnesem kartek z notatkami. 

● Tablice magnetyczne. Przeznaczone często dla młodszych dzieci,  
 wyposażone są w komplet magnesowych cyferek, literek i figur geometrycznych. 

● Plansze z PCV z  nadrukiem informacji do nauki. 

Zalety korzystania z tablic edukacyjnych 

● Twoje dziecko będzie miało wreszcie dobre oceny, a także wolny czas na 
odpoczynek i rozwój swoich zainteresowań. Uwierzy w siebie i w swoje możliwości 
intelektualne. 

● Ty także zyskasz więcej czasu, bo dotąd wieczory spędzałaś pomagając dziecku w 
nauce i tłumacząc mu partie materiału, których nie zrozumiało na lekcjach. 

● Twoje dziecko może wreszcie polubi szkołę, bo będzie się uczyło poprzez zabawę. 
Pojawi się motywacja do nauki. Zarówno uczeń, jak i Wy rodzice, będziecie 
spokojniejsi i poprawią wam się nastroje. 

● Oszczędzisz pieniądze, które dotąd wydawałaś na korepetycje, na  dodatkowe 
podręczniki i ćwiczenia, które niewiele pomagały w nauce. 

Przekonałam Cię, że Twoje dziecko też może mieć dobre oceny? Mam nadzieję, że tak. 
Pamiętaj, że od Ciebie zależą w dużej mierze wyniki w nauce Twojego dziecka oraz jego 
przyszłość zawodowa. Dlatego na edukacji dzieci nie wolno oszczędzać, bo to jedna z 
najważniejszych inwestycji w życiu. 

 

  

 


