
Drodzy Uczniowie, 

zmieniona sytuacja szkolna, związana ze zdalnym nauczaniem sprawia, że dużo czasu spędzacie przed 

monitorem komputera czy laptopa. Przygotowaliśmy dla Was wskazówki, które pozwolą zadbać Wam 

o komfort fizyczny i psychiczny. My, nauczyciele, również z nich korzystamy. 

Pozdrawiamy Was serdecznie, 

Wasi Nauczyciele 

 

Higiena pracy umysłowej przy monitorach, komputerze 

Komputer jest urządzeniem elektronicznym, który osłabia nasz wzrok oraz naraża nasze ciało na 

małą dawkę promieniowania elektromagnetycznego, wymusza też określoną pozycję ciała. Dlatego 

niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny pracy umysłowej.  

 

1. Przerwy 

W trakcie nauki przy monitorze rób 15 minutowe przerwy – nie spędzaj ich przed 

monitorem! Zadbaj wówczas o zrelaksowanie ciała, np. poprzez swobodne skłony, 

rozprostowanie ramion i placów dłoni, przejdź się po mieszkaniu, porozmawiaj 

z domownikami. Pomocne jest też zamknięcie oczu na jakiś czas lub popatrzenie na coś 

zielonego - ten kolor wpływa kojąco na zmęczone źrenice. 

 

2. Dieta, czyli sposób odżywiania 

W sytuacji, gdy niemal cały czas przebywamy w domu i mamy mało innych form aktywności – 

jest ona szczególnie ważna. Posiłki powinny być lekkie i dające energię podczas pracy mózgu. 

Nie wydatkujemy dużej ilości energii, więc ważne jest, aby się nie przejadać. Jedzcie 

produkty, które zawierają wysoką ilość węglowodanów oraz białka, ponieważ zapewnią nam 

energię na cały dzień oraz dadzą uczucie sytości, lecz nie obciążą naszego żołądka i wątroby. 

Wskazane jest spożywanie dużej ilości warzyw i owoców, ale też orzechów. W ograniczonych 

ilościach, jak już bardzo macie ochotę na coś słodkiego – proponujemy kawałek czekolady, 

najlepiej gorzkiej. 

 

1. Napoje.   

Praca przy komputerze wymaga picia dużej ilości wody - najlepiej niegazowanej. Nasz mózg 

też ją bardzo lubi i pracuje wówczas efektywniej. 

 

2. Ekran 

  Ekran nie powinien odbijać światła, dlatego ważne jest ustawienie go pod odpowiednim 

kątem - monitor trzeba ustawić tak, aby światło nie znajdowało się z tyłu. Nie jest też 

wskazane, żeby mieć jasność przed sobą  - np. lampkę nad ekranem. Optymalnie jest ustawić 

się bokiem. 

 

 



3. Sposób siedzenia przy komputerze 

Specjaliści zalecają, aby odległość pomiędzy brzegiem biurka a ustawioną na nim klawiaturą 

była większa niż 10 cm  - chodzi tu o możliwość ułożenia na biurku dłoni. Pisanie z rękami bez 

oparcia będzie dla Was bardzo uciążliwe.  

Z kolei odległość ekranu od użytkownika powinna wynosić co najmniej 40 cm (optymalny 

przedział to 40-75 cm). Ważne:  górna krawędź monitora nie powinna znajdować się powyżej 

linii Waszego wzroku.  

 

4. Pozostałe czynniki 

• Ważne jest, żebyście zadbali o odpowiednią wilgotność powietrza w pomieszczeniu, 

w którym się uczycie, ponieważ w  trakcie korzystania z komputera oczy mocno się 

wysuszają. Trzeba wietrzyć pomieszczenie, można też postawić naczynie z wodą. 

• Wysokość stołu i krzesła powinna być tak dostosowana, by zapewnić co najmniej kąt 

prosty pomiędzy Waszym ramieniem a przedramieniem. Głowę powinno się trzymać 

prosto, nadmierne odchylenia do przodu lub do tyłu mogą spowodować uciążliwe 

bóle mięśni.  

• Przy pracy z laptopem (zwykle mało wygodnej) zaleca się ustawienia go na biurku, 

a nie na kolanach. Optymalnym ustawieniem monitora jest odchylenie go lekko do 

tyłu i ustawienie tak, aby był idealnie przed Wami.  

• Szczególną uwagę należy zwracać na ułożenie dłoni na myszce - wieloletnie błędne 

użytkowanie może doprowadzić do tzw. zespołu cieśni nadgarstka. Być może warto 

przemyśleć zakup specjalnej podkładki, która zawiera wyprofilowaną podpórkę pod 

dłoń. 

 

 

Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą Wam właściwie zorganizować sobie naukę 

z wykorzystaniem monitora, komputera w taki sposób, żeby nie spowodowało to nadmiernego 

Waszego obciążenia – psychicznego i fizycznego. Liczymy też na to, że już niedługo wszyscy będziemy 

mogli spotkać się w naszej szkole. Do zobaczenia! 

 

 


