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UCZENIE SIĘ 

 

 

WARUNKI ZEWNĘTRZNE 

 

MIEJSCE PRACY – PORZĄDEK I WYGODA 

 

- stałe miejsce odrabiania lekcji; 

- stopy wygodnie oparte o podłogę; 

- możesz swobodnie oprzeć łokcie na blacie; 

- plecy dotykają oparcia krzesła; 

- matowy blat; 

- prawidłowe światło padające z lewej strony lub z góry (nie w oczy); 

- pomieszczenie przewietrzone i ciche; 

- przybory, których często używasz (ołówek, gumka, linijka), pomoce (słowniki, 

encyklopedie) – pod ręką, w stałym miejscu, w porządku (lista potrzebnych przedmiotów – do 

zebrania przed odrabianiem lekcji, a później uprzątnięcie). 

 

PRZERWY 

 

- kto chce się nauczyć za dużo na raz, ten nie nauczy się niczego; 

- przerwy są nieodzowną częścią pracy. Prawidłowo rozłożone przerwy powodują wyraźny 

wzrost wydajności pracy.  

- reguły: 

zaplanowanie w regularnych odstępach czasu 

lepiej kilka krótkich przerw niż jedna długa 

co 30-45 minut – 5 minutowa przerwa 

co1,5-2 godziny dłuższa przerwa. Najlepiej opuścić miejsce pracy, aby się odprężyć i 

odpocząć; 

dokładne zaplanowanie czasu trwania przerw i trzymanie się dokładne planu, gdyż po każdej 

z nich potrzebna jest mała rozgrzewka 

- kiedy pracujesz, poświęcaj się tylko i wyłącznie pracy. W czasie przerw poświęcaj się 

jedynie odpoczynkowi, aby nabrać nowych sił. 

 

PLAN 

 

- tablica do planowania w kąciku pracy! 

- codzienny krótki plan, z zaznaczonym wyraźnie czasem pracy i czasem odpoczynku; 
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praca zaczynana punktualnie, skreślanie zakończonej czynności 

Przykład:  

16:30-17:30 Odrobić lekcje: wypracowanie, angielski 

17:30-18:15 Ćwiczyć na gitarze 

18:15-19:00 Film w telewizji 

19:00-19:30 Kolacja 

19:30-21:30 Z Markiem do Bogdana 

- plan powinien uwzględniać: 

- dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia lekcji oraz wszystkie przedmioty; 

przedmioty, do których musisz coś przygotować (np. strój gimnastyczny) zaznaczenie 

rzucającym się w oczy kolorem; 

- możliwość uzupełniania planu o: godziny posiłków i pójścia spać, inne obowiązki (treningi, 

zbiórka harcerska, lekcje muzyki, pomoc w domu), czas zarezerwowany na odrabianie lekcji. 

 

WARUNKI ZEWNĘTRZNE 

 

MOTYWACJA – NASTAWIENIE – WIARA W SIEBIE 

- świadomość celu – po co się uczę? 

- moja decyzja – czy chcę? 

wysoka/niska samoocena. 

 

STAN ZDROWIA I SAMOPOCZUCIE 

 

- zły stan zdrowia, brak snu, głód, zmęczenie – obniża efektywność i gotowość do nauki; 

-podobnie – obniżony lub podwyższony nastrój, strach (np. przed ośmieszeniem); 

- burzliwa kłótnia itp. 

 

ZROZUMIENIE 

 

- materiał nie zrozumiany do końca – brak w całej budowli; 

- analogia z murarzami, którzy przy budowie domu ciągle zapominają wmurować jakąś cegłę, 

osadzić belkę, podeprzeć strop. Co z tego wyniknie? 

 

RYTM NAUKI 

 

- TRZY FAZY NAUKI: 

- rozgrzewka – zadania łatwe np. wypracowanie, przejrzenie jakiegoś tekstu, wykończenie 

czegoś; 
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- faza główna – najpierw ważne pisemne zadania, potem ustne, z czasem coraz łatwiejsze 

rzeczy. Odrabianie na przemian zadań pisemnych i ustnych; 

- zryw końcowy – pobudzenie do największego wysiłku. 

- myśl przewodnia: Urozmaicenie sprzyja dobrym wynikom w nauce☺ 

 

POZIOM KONCENTRACJI 

- zewnętrzne przyczyny zaburzeń koncentracji (radio, telewizor, hałas uliczny, rozmowy, 

telefon); 

- muzyka pomaga w czynnościach takich jak malowanie, wycinanie, przepisywanie i 

rysowanie. Koncentracja wymaga ciszy. Muzyki słuchaj gdy chcesz się odprężyć. 

 

PROSTE TECHNIKI UCZENIA SIĘ 

 

PODKREŚLANIE 

- zaznaczanie ważniejszych treści kolorowymi markerami. 

 

ORGANIZACJA MATERIAŁU (np. przed sprawdzianem) 

- zakłócenia pamięci np. jeśli uczysz się czegoś nowego na krótko przed egzaminem może to 

spowodować zapomnienie wcześniej dobrze wyuczonego materiału – tuż przed egzaminem 

nie należy uczyć się nowych rzeczy; 

- im staranniejsze przygotowanie, tym, lepsze wyniki; 

- przed rozpoczęciem nauki – pytania: 

jaki materiał będzie przedmiotem sprawdzianu? 

o co mogę być pytany? 

co z tego już wiem? 

czego musze się jeszcze nauczyć? 

- w trakcie nauki: przejrzyj i ogarnij tekst; 

zadawaj pytania; 

czytaj; 

powtarzaj. 

- zasady ogólne: 

zacznij odpowiednio wcześnie; 

rozłóż materiał na części; 

stosuj reguły uczenia się zapamiętywania, czytaj wiele razy; 

ucząc się dużo pisz i rysuj; 

sprawdź się sam zadając sobie wszelkie możliwe pytania; 

trudniejsze części materiału spisz na osobnym arkuszu i często je powtarzaj; 
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na końcu spotkaj się z kolegami i przepytajcie się wzajemnie; 

sporządź plan przygotowania do następnego sprawdzianu.  

 

POWTARZANIE 

- nauka mechaniczna, bez zrozumienia – materiał zostaje szybko zapomniany w pierwszym 

okresie a później proces zapominania postępuje coraz wolniej aż do momentu, w którym w 

pamięci na długi czas zostaje reszta wyuczonego materiału (krzywa zapominania) 

- przeciwdziałanie zapominaniu materiału wyuczonego mechanicznie (np. słówka, ortografia, 

daty, wiersze, granie na instrumencie): 

* powtarzanie (krótkie, ale regularne np. przez 4 kolejne dni po 15 minut) 

* uczenie niejednostronne tj. poprzez pisanie, słuchanie i czytanie (powtarzanie w różnych 

formach) – złota reguła ćwiczenia 

*nauka przez zrozumienie – tworzenie reguł, powiązań i powtarzanie tak długo, aż 

zrozumiesz (np. przez jedną godzinę). 

 

DZIECKO NIE RODZI SIĘ Z NAWYKIEM NAUKI. NAWYK TEN TRZEBA W 

DZIECKU WYTWORZYĆ, POPRZEZ CIERPLIWĄ PRACĘ Z NIM, 

NAKŁANIANIE DO NAUKI, POMAGANIE ILE TRZEBA, A NASTEPNIE W 

ODPOWIEDNIK MOMENCIE DAWANIE DZIECKU CORAZ WIECEJ 

SWOBODY☺ 

 

Joanna Wrzosek-Bartnik: psycholog, terapeuta integracji sensorycznej 

 

 


