
JAK SKUTECZNIE UCZYĆ 

SIĘ W DOMU?









MOTYWACJA - CZYLI CO 
ZROBIĆ ŻEBY CHCIAŁO 

NAM SIĘ UCZYĆ?



Pomyśl sobie, że im szybciej 
weźmiesz się za naukę, tym szybciej 

ją skończysz
i będziesz mogła/ mógł robić to, na 

co masz ochotę!



Możesz przygotować sobie listę 
rzeczy, których musisz się 

nauczyć. Im trudniej zabrać Ci się 
do nauki, tym bardziej 

szczegółowy powinien być Twój 
plan.



Za każdym razem, kiedy wykonasz 
jakieś zadanie - skreśl je z listy. 

W ten sposób będziesz wyraźnie 
widział postępy w nauce 

i zmniejszającą się ich ilość.



Możesz też sobie przygotować jakieś 
nagrody, które będziesz sobie dawać 

za wykonanie jakiegoś zadania np. 
chwila muzykowania albo jakiś film 

w nagrodę?



Niektóre zadania można 
wykonywać z koleżanką/ kolegą, 
konsultując się z nim/nią przez 

telefon lub Internet



Możesz też po zakończonej nauce 
odpytać się z koleżanką/kolegą 

i w ten sposób sprawdzić, czy umiesz 
już np. wszystkie słówka

z niemieckiego. 



Możecie też porozmawiać 

po angielsku lub odpytać 

się z treści lektury.



Jeżeli możesz wybrać, 

którego przedmiotu 

będziesz się uczyć 

najpierw, to masz do 

wyboru kilka strategii:



Nauka nie będzie 

efektywna, jeżeli nie 

pozwolisz swojemu 

mózgowi odpoczywać.



A może masz jeszcze inny 
pomysł?

Możesz też dowolnie zmieszać te 
strategie, wszystko zależy od 

Ciebie!
To Ty teraz rządzisz!



Jeżeli szybko się męczysz, a im 
dłużej się uczysz, tym bardziej 
masz wrażenie, że "Twój mózg 

przestaje pracować" - zacznij od 
najtrudniejszego przedmiotu.



Zrób to, co najtrudniejsze wtedy, 
kiedy Twój umysł jest jeszcze 

wypoczęty.
Rób sobie przerwy wtedy, kiedy 
czujesz, że tego potrzebujesz.



Pamiętaj jednak, że przerwa 
trwa 5-10 minut, a przerw nie 

może być więcej niż samej nauki. 
Jeżeli będzie inaczej - nauka 

stanie się przerwą od 
leniuchowania (a tak dobrze to 

mamy tylko w wakacje :)



Jeżeli bardzo ciężko zabrać Ci się 
do nauki, a jak już zaczniesz się 

uczyć to……. nie masz z tym 
problemu - zacznij od 

ulubionego przedmiotu.



Jeśli żaden, spośród tych, 
których akurat musisz się uczyć, 

nie jest Twoim ulubionym -
zacznij od tego, do którego 

odczuwasz najmniejszą niechęć.



Ach! Jaka satysfakcja, kiedy już 
skończysz to, co było tak trudne. 

Reszta to już pestka!



Jeżeli nudzisz się podczas nauki - ułóż sobie 
przedmioty naprzemiennie

np. trudny - łatwy - trudny - łatwy
lub czytanie - pisanie - czytanie - pisanie
a może 3 zadania z matematyki - trochę 

angielskiej gramatyki - lektura z polskiego -
w-f - 2 zadania z matematyki -

wypracowanie z polskiego



Jeżeli lubisz odnosić sukcesy i to 
one motywują Cię do dalszej 

pracy - uszereguj przedmioty od 
najłatwiejszego do 
najtrudniejszego.



https://www.youtube.com/watch?
v=gf9OKC6G2Mc

https://www.youtube.com/watch?
v=rl1ZFS2N35Q

https://www.youtube.com/watch?v=gf9OKC6G2Mc
https://www.youtube.com/watch?v=rl1ZFS2N35Q

