
Terapia pedagogiczna w domu 

mini poradnik dla rodziców  

Jak podtrzymywać efekty terapii pedagogicznej? 

Co sprzyja koncentracji uwagi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauka zawsze w tym samym miejscu – stałe miejsce do nauki 

wiele osób, nie tylko dzieci, ma problem nie z motywacją do pracy, ale z mobilizacją – 

trudno im znaleźć właściwy moment by rozpocząć pracę; stałe miejsce pracy sprzyja 

mobilizacji 

stały plan  

stały plan dnia (pewna rutyna) i „harmonogram” odrabiania lekcji uwzględniający 

naprzemienność różnych typów zadań, także pomagają utrzymać właściwy poziom 

motywacji i mobilizacji 

 

porządek w pokoju i na biurku 

osoby, które mają trudności w koncentracji uwagi, na biurku powinny mieć tylko 

potrzebne  podręczniki i przybory,  urządzenia (komputer, telefon) – tylko wtedy, gdy 

używają ich do konkretnego zadania; uporządkowanie biurka i pokoju znacznie skraca 

czas pracy 

 

unikanie bodźców rozpraszających  

rozpraszać może też głośna muzyka, hałas za oknem, rodzeństwo, zabawki w polu 

widzenia, głód i pragnienie – warto to przewidzieć i właściwie się zorganizować, żeby 

co chwilę nie odrywać się od rozpoczętego zadania  

 

wyznaczanie czasu na poszczególne zadania  

dla wielu osób praca z ninutnikiem to dobry sposób na szybsze wykonanie zadań 

samodzielnych np. pracy z podręcznikiem 
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krótkie przerwy w pracy i odpoczynek

nie można przez  wiele godzin utrzymać takiego samego poziomu koncentracji, 

dlatego w trakcie pracy należy organizować krótkie przerwy; sprawdza się tu także 

naprzemienne planowanie różnych aktywności do wykonania (np. na zmianę 

wykonywanie zadań opartych o czytanie, pisanie, liczenie) 

ruch 

ruch działa korzystnie nie tylko na koncentrację, pozwala wyładować nadmiar 

energii, stanowi dobry przerywnik, dzięki któremu można z nowym zapałem 

kontynuować pracę; dzieciom nadruchliwym zaleca się korzystanie z poduszek 

sensorycznych 

 

finalizacja 

od początku warto uczyć dziecko finalizacji zadań, najlepiej poprzez dobór zadań  

realnych do wykonania pod względem trudności, złożoności, czasu potrzebnego na 

jego wykonanie adekwatnie do możliwości dziecka 

 

odpowiednia ilość snu   

tylko wypoczęty umysł jest w stanie aktywnie i efektywnie przyswajać wiedzę, 

dlatego należy przestrzegać zalecanego czasu na sen;  w czasie snu następuje 

transfer wiedzy do pamięci długoterminowej; przed snem nie należy też 

intensywnie grać w gry wirtualne, gdyż  w czasie snu mózg dalej przetwarza bodźce 

wizualne z gier 

 

dieta – unikanie cukru i żywności przetworzonej  

wbrew obiegowym opiniom cukier nie poprawia koncentracji, coraz więcej badań 

potwierdza jego związki z zaburzeniami koncentracji, a nawet ADHD; inne badania 

wskazują na korzyści ze spożywania warzyw, owoców, orzechów i zdrowych olejów 

konsekwencja 

w miarę stabilny system zasad, konsekwencji i wymagań wobec dziecka pozwala 

zastosować i wprowadzić w życie powyższe zalecenia 


