
Czynności, które powinno się
wykonywać przed nauką: 
− przewietrzenie

pomieszczenia,

 − zadbanie o porządek,

 − zaplanowanie nauki,

 − jedzenie (nie słodycze!), 

 − picie wody.

JAK UCZYĆ SIĘ SZYBKO I SKUTECZNIE -
ZASADY EFEKTYWNEJ NAUKI 

Czynności, które powinno się
wykonywać w trakcie nauki: 
− uczenie się przy dziennym świetle,

 − powinno się siedzieć prosto,

ponieważ pozycja leżąca przyczyni

się do dekoncentracji oraz senności, 

− kontrola czasu nauki i robienie

przerw, 

− pobudzenie ciała do krążenia

poprzez ruch. 

motywacja – zanim zaczniesz się uczyć, zastanów się, po co to robisz - pomyśl  

co czujesz, gdy osiągasz wymarzony cel! Dobry nastrój zwiększa efektywność

naszego umysłu, poprawia umiejętność myślenia i analizowania,

koncentracja – przygotuj swoje miejsce pracy: zadbaj o wygodę, usuń

przedmioty, które mogą Cię rozpraszać, wyłącz telefon i komputer. Wyznacz

sobie czas na naukę i skup się tylko na niej,

wewnętrzny luz – nawet jeśli zabierzesz się do nauki za późno, nie wpadaj 

ZACZNIJ OD WŁAŚCIWEGO NASTAWIENIA! 

    w panikę, że nie wystarczy Ci czasu. Aby się uspokoić, połóż się na chwilę, 

    odetchnij głęboko trzy razy albo wyobraź sobie, że jesteś w miłym miejscu, 

    w którym czujesz się bezpiecznie. 

LISTA WARUNKÓW PSYCHOLOGICZNYCH UŁATWIAJĄCYCH PROCES UCZENIA SIĘ: 
1. Rozumienie sensu uczenia się. 

2. Wysokie poczucie wartości osoby uczącej się. 

3. Pozytywne nastawienie i działanie. 

4. Silna motywacja. 

5. Umiejętność uczenia się (znajomość higieny i technik pracy umysłowej). 

6. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa. 



TWÓRZ MAPY MYŚLI – to graficzny sposób

przedstawiania najważniejszych treści, który pozwala je

lepiej zapamiętać. Wymaga klasyfikacji informacji oraz

odrzucenia wszystkiego, co zbędne. W centrum mapy

umieść słowa-klucze,  zaznaczaj strzałkami powiązania

między różnymi zjawiskami i pojęciami. 

ZADBAJ O CZĘSTE, KILKUMINUTOWE POWTÓRKI. 

UCZ SIĘ W RUCHU, na przykład powtarzaj wiadomości,

chodząc po pokoju.

ZWRACAJ UWAGĘ NA WYRÓŻNIONE ELEMENTY: tabele,

wykresy, podpisy pod zdjęciami, wytłuszczone

fragmenty w tekście. Podkreślaj i rób notatki na

marginesach. 

STOSUJ MNEMOTECHNIKI, czyli techniki wspomagające

zapamiętywanie. 

POWTARZAJ NA GŁOS INNYM - kiedy opowiesz innej

osobie o tym, czego się właśnie nauczyłeś, wyraźnie

zwiększasz swoje szanse na to, że uda ci się zapamiętać

te informacje na dłużej.

Zapamiętasz więcej jeśli będziesz NOTOWAĆ RĘCZNIE a

nie na komputerze. 

ZADBAJ O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ.  

SPOSOBY NA EFEKTYWNĄ NAUKĘ 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Motywacja polega na odszukaniu w sobie powodów, dla

których człowiek się uczy. 

Plan stanowi fundament zorganizowania oraz w pewnym

stopniu mobilizuje uczącego się. Warto więc zaplanować 

i zapisać harmonogram nauki. 

Należy wyznaczyć sobie idealne miejsce uczenia się,

które pozwoli na komfort i koncentrację. 

Również skupienie jest wyznacznikiem efektywnej nauki,

mającym istotny wpływ na proces zapamiętywania. Brak

koncentracji spowalnia cały proces przyswajania wiedzy

oraz powoduje rozproszenie,.

 Podczas nauki warto robić przerwy, ponieważ mózg

najbardziej efektywnie uczy się przez 45 minut. Po tym

czasie spada koncentracja, dlatego ważne jest, aby robić

sobie 10-minutowe przerwy w nauce. 

 Skutecznym sposobem na przyswajanie wiedzy jest

powtarzanie materiału, którego już się uczyliśmy.

Powtórki pomagają utrwalić wiedzę oraz stanowią

rozgrzewkę dla umysłu przed dłuższą nauką. 

Po uczeniu się warto pozwolić sobie na przyjemności,

na które z pewnością się zasłużyło. 



 mapa myśli, czyli kreatywne notowanie i wynajdywanie

skojarzeń między poszczególnymi hasłami, 

pałac pamięci - poszczególne informacje umieszczamy w

wyobrażonych sobie pomieszczeniach i znajdujących się w

nich meblach,

tworzenie historii, czyli wynajdywanie skojarzeń między tym,

czego się uczymy, a tym, co już umiemy lub tworzenie

wierszyków albo piosenki, które ułatwią zapamiętanie

trudnych definicji,

metoda pierwszych liter polegająca na tym, że układamy

zdanie, w którym każde słowo zaczyna się na literę wyrazu,

jaki chcemy zapamiętać.

Ta technika może być dla Ciebie: 

Propozycje stron internetowych 

 - DLA UCZNIA I DLA RODZICA :) 

https://matzoo.pl/

https://pisupisu.pl/

https://www.baamboozle.com/

https://eduzabawy.com/

https://wordwall.net/pl

http://tablit.wa.amu.edu.pl/

http://www.wlin.pl/

https://zdobywcywiedzy.pl/

 Opracowanie:

Ewelina Błażejewska - pedagog szkolny 

Justyna Siwińska - pedagog specjalny 

Weronika Umerle-Przybylska- psycholog szkolny 

Czynności, które powinno się wykonać po nauce: 
− powtarzanie materiału, 

− nagroda,

− rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, 

 − sen – należy pamiętać o 8 godzinach snu, aby
organizm mógł się zregenerować i odpocząć.

https://www.mjakmama24.pl/edukacja/pomoc-w-nauce/mapy-mysli-czym-sa-i-jak-pomagaja-w-nauce-aa-18Jy-Aqn4-nqP9.html
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