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JAK SKUTECZNIE UCZYĆ SIĘ

Kilka przydatnych wskazówek

1. Plan dnia
Zaplanuj swój dzień. Ustal najlepiej stałe godziny
nauki w ciągu dnia, ale pamiętaj, że twój mózg
przyzwyczajony jest do wysiłku w porannych
godzinach. Warto więc wstawać z łóżka o stałej
porze.  Przed nauką nie rozpraszaj się grą na
komputerze czy oglądaniem telewizji. Pamiętaj
również o śniadaniu!
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2. Miejsce do nauki
Uporządkuj przestrzeń, w której
będziesz się uczyć, zadbaj o porządek
w pokoju i na biurku. Samo sprzątanie
jest ruchem, który pobudza mózg do
działania, redukuje stres i daje poczucie
sprawstwa i działania!
Przygotuj: potrzebne książki, zeszyt,
notes i przypory szkolne,
laptop/telefon.
Usuń: wszelkie "rozpraszacze" czyli:
gry, papierki, zabawki i inne.
 
3. Metody uczenia się
- zrób listę: bieżące zadania na dzisiaj,
na jutro i kolejne dni
- zacznij od najtrudniejszego zadania,
potem zrób łatwiejsze
- jeśli zadanie wymaga 2 minut, zrób je
natychmiast
- obszerny materiał podziel na części,
po każdej części rób powtórki.
- opowiedz czego się nauczyłeś/łaś
rodzicom, rodzeństwu
- mózg lubi obrazy, więc twórz mapy
myśli, wykresy, rysunki, historyjki, ucz
się poprzez skojarzenia, rymowanki,
stosuj kolory
- korzystaj z technologii: obejrzyj film,
wykład

 
4. Przerwy
Podczas nauki stosuj krótkie przerwy,
podczas których możesz napić się
wody, coś przekąsić, wykonać parę
ćwiczeń ruchowych, wyjść z psem na
spacer, odnieść kubek, zrobić herbatę,
wynieść śmieci.
 

5. Wsparcie
"Proszę pani, a o co chodzi w tym
zadaniu?"
Nie martw się: możesz zapytać
kolegów/koleżanek (zadzwoń lub
napisz SMS/MESSANGER), rodziców,
nauczycieli - poprostu zapytaj :)
(zgodnie z ustaloną formą kontaktu z
nauczycielami).
 

6. Przydatne linki (dla
rodziców i dzieci)
 https://www.juniorowo.pl/szkola-
zamknieta-jak-dzieci-moga-uczyc-sie-w-
domu-20-internetowych-zrodel-wiedzy-
ktore-mozesz-wykorzystac/?
fbclid=IwAR1KC24G01pMxudwmU0vW5_1nY
HEZzFDFsGHJeTeSqT6eczYZfevPSQurkU
 
 https://www.facebook.com/montessorimo
untainschools/posts/2777238279060019


