
EFEKTYWNY CZAS NAUKI.

1. Zaplanuj sobie czas na naukę

Może się to wydawać banalne, ale jest kluczowe dla Twojej "domowej sesji naukowej". Zacznij od

przejrzenia materiału, który chcesz opanować. Jeśli trzeba, podziel go na mniejsze części. Zaplanuj

godziny,  w  których  będziesz  się  uczył.  Najlepiej,  aby  godziny  nauki  były  rano,  gdy  jesteś

wypoczęty, tak jakbyś chodził do szkoły. Postaraj się, żeby w tym czasie nic Cię nie rozpraszało.

2. Zadbaj o korzystne otoczenie

Źle dobrane oświetlenie, nieodpowiednia temperatura pomieszczenia czy rozpraszające przedmioty

- to czynniki,  które obniżają poziom koncentracji.  Zastanów się, co możesz poprawić w swoim

otoczeniu, żeby maksymalnie skupić się na nauce.

Jak zoptymalizować swoje miejsce do nauki?

 zorganizuj przestrzeń wokół siebie w przyjazny, harmonijny sposób - to ułatwi Ci koncentrację,

 zadbaj o świeże powietrze w pomieszczeniu - np. regularnie wietrząc pokój,

 nie ucz się na leżąco - do siedzenia wybierz wygodne krzesło, wyprofilowane, o odpowiedniej 

wysokości,

 zadbaj o dobre oświetlenie,

 na czas nauki zrezygnuj w swoim otoczeniu z towarzystwa rozpraszających osób,

 skorzystaj w obecnej sytuacji z  mediów i komunikatorów, gdzie możesz połączyć się online 

z nauczycielami, wychowawcami, którzy służą wsparciem i pomocą.

3. Wykorzystaj do nauki wszystkie zmysły

Wiele osób w trakcie nauki koncentruje się tylko na czytaniu tekstu i próbach zapamiętania treści. 

Tymczasem najskuteczniej uczymy się i zapamiętujemy w sposób "polisensoryczny", czyli 

angażując wszystkie zmysły:

 patrząc

 słuchając

 notując

 rysując

 śpiewając rymowanki

 powtarzając na głos z pamięci zapamiętane informacje



 opowiadając komuś o tym, czego się uczymy

4. Powtarzaj.

Powtarzanie jest absolutną koniecznością w procesie nauki. Najefektywniej jest przeczytać całość 

notatek, zamknąć je i spróbować zreferować je w takiej kolejności, w której są one napisane. Jeżeli 

trafimy na coś, czego nie pamiętamy, nie idziemy dalej, tylko otwieramy notatki, czytamy je całe 

od początku. Ta metoda zabiera więcej czasu, ale daje absolutną pewność zapamiętania treści.

5. Spisz wszystko z pamięci.

Wydaje Ci się, że wszystko już wiesz? Spróbuj spisać wszystko z pamięci i dokładnie przyjrzyj się 

swojej pracy. Czy to, co napisałeś, jest zrozumiałe i logiczne? Czy naprawdę rozumiesz to, co 

napisałeś? Ten etap pozwoli wyłapać Ci błędy i braki Twojego rozumowania i szybko je naprawić.

I NA KONIEC, ALE NAJWAŻNIEJSZE :) ...

6. Bardzo ważna jest przerwa w nauce!

Zaleca się robienie 5 minutowych przerw co 30 minut. Wtedy nasz mózg ma czas na odpoczynek,

a  informacje  lepiej  się  przyswajają.  A to  dlatego,  że  najlepiej  uczymy się  podczas  pierwszych

i ostatnich 20 minut nauki. 

Co trzeba robić podczas przerwy?

Przede wszystkim wstań od biurka. Przerwą nie jest włączenie komputera i sprawdzenie Facebooka.

Powiedzmy sobie szczerze, nie koncentrujemy się wtedy na odpoczynku, a szukamy ucieczki od

książek. ;) Siedząc ciągle w jednej pozycji nasze ciało potrzebuje ruchu, a mózg jakiejś odmiany.

W czasie przerwy można więc:

1.Zaczerpnąć świeżego powietrza, np. otwierając okno. Tlen, tlen i jeszcze więcej tlenu!

2.Zrobić sobie drzemkę.

3.Medytować. Wykonać parę ćwiczeń oddechowych.

4.Wykonać kilka ćwiczeń. Może zatańczyć? ;)

5.Śmiać się! Śmiech świetnie dotlenia mózg, relaksuje i rozluźnia spięte mięśnie.

6.Posłuchać relaksującej muzyki lub takiej, która doda nam energii.



7.Zadzwonić do przyjaciela.

8.Przenieść notatki i cały ekwipunek w inne miejsce. Mózg lubi zmiany. Warto pamiętać jednak 

o tym, by tym miejscem nie było łóżko, ponieważ mózg kojarzy je z odpoczynkiem. Gdy 

uczymy się w łóżku szybko doskwiera nam senność.

9.Zjeść coś.

Życzę powodzenia! ;)

Pozdrawiam, Sabina Magiera – pedagog.
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