
Drodzy Rodzice!

Drodzy Wychowankowie!

Podczas tej trudnej sytuacji społecznej, w której się znaleźliśmy, przedstawiam  poniżej kilka 

wskazówek do nauki domowej. 

PAMIĘTAMY ! TO NIE SĄ WAKACJE!

Pozytywy płynące z edukacji domowej są ogromne: indywidualny tok nauki, większa mobilność, 

skupienie na relacji, swobodny harmonogram dnia itd. Wiemy, że wymaga to niestety rezygnacji 

przynajmniej jednego rodzica z życia zawodowego, a dziecko obliguje to do samodyscypliny, którą 

niestety nie każdy ma w sobie. Oczywiście, jako nauczyciele/ wychowawcy rozumiemy Państwa 

trudną sytuację i staramy się z Państwem współpracować oraz nie przeciążać pracą, równocześnie 

starając się zrealizować obowiązujący materiał nauczania.

Oto kilka wskazówek, aby nauka stała się jak najmniej obciążająca. 

Kto, Kiedy, Dlaczego, Co, Jak, i Gdzie ?

KTO się będzie uczył ? Ja !

DLACZEGO? Ponieważ to ważne dla mojej przyszłości, mojego zdrowia psycho-fizycznego.

KIEDY? Codziennie! Jeżeli przez kilka dni nic nie zrobimy, zrobią się zaległości i będziemy 

niezadowoleni zbyt dużym materiałem do nadrobienia. Trzeba dobrze zorganizować sobie ten czas 

na naukę, wtedy pozostanie czas na inne rzeczy ( przyjemności:) )

GDZIE? Gdzie chcesz, gdzie ci wygodnie, gdzie najlepiej się skupisz.

CZEGO się uczyć ?  Najlepiej tych rzeczy, które lubię w pierwszej kolejności, żeby się nie 

zniechęcać . Potem dokładać kolejne zadania, nie zaniedbywać innych zadań, przedmiotów.

JAK się uczyć? Wyrabiać w sobie samodyscyplinę i robić we właściwym czasie to, co się musi 

zrobić.



DEKALOG UCZENIA SIĘ

Do efektywnej nauki potrzeba koncentracji, zainteresowania i zrozumienia.

I. KONCENTRACJA

Musisz całą swoją uwagę skupić na tym, co chcesz wbić do głowy. Nie możesz podczas nauki 

myśleć o setkach różnych spraw. To naprawdę ważne!

II. ZAINTERESOWANIE

Interesujesz się tym co lubisz, lubisz to, czym się interesujesz. Tak jest z przedmiotami i 

rzeczami, które chcemy zapamiętać. Szybciej uczysz się przedmiotów które lubisz, 

prawda? Te, których nienawidzisz... tu już gorzej. Co zrobić żeby "polubić" nie lubianą 

lekcję?

- zastanów się dlaczego właściwie nie lubisz tego przedmiotu

- spójrz na niego z innej strony, zauważ w nim to, czego nie dostrzegłeś wcześniej

- przeważnie nie lubimy przedmiotu, dlatego że nie umiemy... nie umiemy dlatego że nie lubimy. 

Codziennie poświęć szczególną uwagę na przedmiot którego nie lubisz/nie umiesz. Może coś się 

zmieni?

III. ZROZUMIENIE

Nie ucz się bezmyślnie na pamięć. Musisz wiedzieć o co chodzi w tym co zapamiętujesz... Po 

przeczytaniu np. definicji lub notatki przetłumacz sobie to, co było tam napisane własnymi 

słowami! Poproś rodzica, rodzeństwo aby pomogli Ci zrozumieć i wytłumaczyć , tego co nie 

rozumiesz.

Skojarzenia

Najtrudniejszy materiał możesz łatwiej przyswoić dzięki kojarzeniu wiadomości z obrazami             

- Ucząc się, staraj się kojarzyć nową wiedzę z wiadomościami już przyswojonymi.

- Szukaj śmiesznych skojarzeń. Ułatwia to zapamiętywanie.

Bardzo ważne – urozmaicenia

Nie wolno zbyt długo koncentrować się na jednym temacie. Najlepiej „skakać” po przedmiotach

( np. po matematyce historia, później przyroda).

->CHCĘ czy MUSZĘ?

Kiedy uczysz się czegoś nie mów: muszę to zapamiętać. Mów "chcę" zapamiętać...
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