
Uczniu zadbaj o higienę pracy umysłowej. 

Przygotuj sobie warunki do efektywnej nauki w domu. 

• Pamiętaj o czynnikach zewnętrznych: oświetlenie, porządek, miejsce do pracy, ograniczenie 

rozpraszających bodźców (telefon, TV, ilość książek na biurku). 

• Ustal godziny uczenia się (w godzinach 9 – 12 oraz 15 -18 koncentracja jest największa) oraz 

kolejność uczenia się (przeplatanie zadań ze względu na różny wkład wysiłku intelektualnego i rodzaj 

materiału). 

• Ważnym elementem w Twojej efektywnej nauce jest konsekwencja i planowa praca. 

• Zwróć uwagę na indywidualne preferencje np. temperatura w pomieszczeniu może sprzyjać, bądź 

utrudniać naukę - pracuj w warunkach odpowiednich dla siebie. 

• Aktywizuj w swojej pracy obie półkule mózgowe – pomimo tego, iż zazwyczaj któraś z półkul, 

logiczna lub emocjonalna, jest u każdego uczącego się dominująca i częściej wykorzystywana, to 

Twoje działania powinny być skierowane na ich synchronizację. Zapewni to aktywność całego mózgu 

w procesie zapamiętywania i odtwarzania informacji, np. poprzez łączenie działań 

logicznych/językowych z artystycznymi/emocjonalnymi. 

• Poznaj swój styl uczenia się ze względu na dominujące zmysły (wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny, 

czuciowy). 

• Zwróć uwagę na swój profil inteligencji (językowa, matematyczno-logiczna, przyrodnicza, 

muzyczna, wizualno-przestrzenna, ruchowa, interpersonalna).  

(Zob. Metody efektywnej nauki – Portal Edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=QEvk9BtPu2A)  

• Zapoznaj się z czynnikami służącymi zapamiętywaniu: 

- zapamiętujemy lepiej, jeśli powtarzamy materiał ze zrozumieniem, 

- zapamiętujemy lepiej, gdy podejmujemy naukę częściej i przyswajamy materiał mniejszymi 

porcjami, 

- zapamiętujemy lepiej, recytując na głos, 

- zapamiętujemy lepiej, gdy ilość powtórzeń jest większa niż konieczna do nauczenia się materiału, 

- zapamiętujemy lepiej, powtarzając logiczne całości, 

- zapamiętujemy lepiej, gdy powiemy sobie, że damy radę to zrobić. 

• Stosuj przerwy w czasie nauki. Jeden cykl samodzielnej nauki nie powinien trwać dłużej niż 30 

minut, po nim powinna nastąpić 2 - 3 minutowa przerwa. Im dłuższy proces nauki , tym przerwa 

powinna być dłuższa. Wskazane jest jednak, aby przerwy były krótkie, lecz częstsze. Przerwa trwająca 

powyżej 7 minut wytrąca z bieżącego myślenia, warto więc unikać dłuższych przerw. Przerwy 

pozwalają zrelaksować się, usuwają napięcie fizyczne i psychiczne. 

• Uwzględnij czynniki wewnętrzne takie jak: motywacja, stan zdrowia, sprawność wzroku, słuchu, 

swój potencjał. 

• Przestań krytykować się, gdy podczas nauki pojawią się zakłócenia koncentracji, sztuką jest wrócić 

do zadania. 

• Stosuj ćwiczenia na koncentrację uwagi o charakterze fizycznym lub umysłowym, w celu 

wzmocnienia lub utrzymania uwagi podczas uczenia się. Korzystaj z różnych form zdalnego uczenia 

się w „otwartych przestrzeniach edukacyjnych” poza murami szkoły, wybierz sposób 

najefektywniejszy dla siebie. Warto uwzględniać propozycje ćwiczeń: oddechowych, graficznych, z 

wykorzystaniem muzyki i ruchu, aktywnego słuchania, gry planszowe (szachy), gry zręcznościowe 

(żonglowanie). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QEvk9BtPu2A


• Powtarzaj materiał w różny sposób np.: odtwarzanie informacji do zapamiętania innym tonem 

głosu, zapisywanie za pomocą symboli, dodawanie elementów ruchu, łączenie z innymi treściami np.: 

szukanie matematyki w życiu codziennym (odnajdywanie figur geometrycznych w architekturze), 

kreowanie obrazów w wyobraźni – wizualizacja, szukanie skojarzeń. 

• Pamiętaj, że przypominanie informacji odbywa się głównie poprzez wyobraźnię i skojarzenia. 

Wyobraźnia i wizualizacja są podporą pamięci. Rozwijanie zdolności tworzenia obrazów w umyśle 

sprzyja zapamiętywaniu. Typy wyobraźni: odtwórcza - opiera się na informacjach zebranych 

wcześniej, twórcza - układa zasoby w oryginalne układy. Im wyobrażenie jest bardziej szczegółowe i 

angażuje maksymalną możliwość obrazów zmysłowych: wzroku, smaku, zapachu, dźwięku, dotyku, 

tym kodowanie informacji jest trwalsze. Warto zastosować tutaj humor, przesadę, zmianę funkcji 

przedmiotów - im coś bardziej zaskakującego, tym lepiej skupia uwagę. Wizualizacja jest to proces 

odtwarzania w umyśle obrazu, który znamy lub sami stworzyliśmy. 

• Stosuj technikę aktywnych powtórek (zamknięta książka, zamknięte oczy – świadomy wysiłek, ile 

udało Ci się zapamiętać. Pierwsza, po godzinnej sesji nauki, powinna trwać od 5 do 15 minut (5 - 

minutowa powtórka na koniec lekcji), co zapewni utrwalenie wiedzy do następnego dnia. Druga 

powtórka powinna nastąpić następnego dnia (zaleca się po 24 godz.) i trwać 2-4 minuty. Ona 

powinna zapewnić utrzymanie wiedzy przez kolejny tydzień. Po tygodniu robimy trzecią, 2-minutową 

powtórkę, a czwartą po miesiącu. 

• Podkreślaj informacje ważne dla Ciebie w dogodny dla siebie sposób. 

• Redaguj notatki z wykorzystaniem map myśli (mapa pojęciowa), sprzyjają one aktywnym 

powtórkom. 

• Analizuj swoje sukcesy oraz trudności przekazywane w informacjach zwrotnych przez nauczycieli, 

rodziców, kolegów. Wyciągaj wnioski w celu określenia swoich mocnych i słabych stron oraz 

opracowania sposobów pracy nad brakami, opracowania dalszej drogi rozwoju. 

 

Pamiętaj, że: 

1. Potrafisz samodzielnie i aktywnie operować nowym materiałem - używać go w praktyce (zmień 

swoją postawę do nauki - chcę się uczyć, a nie muszę się uczyć). 

2. Zapomnij o mechanicznym i nudnym „kuciu”! 

3. Stosuj metodę „lotu ptaka”- od ogółu do szczegółu - wydobądź esencję zagadnienia! 

4. Dziel materiał na małe części –„zjadaj słonia” po kawałku! 

5. Stosuj „płodozmian” przedmiotów i zagadnień (przedmioty humanistyczne na zmianę ze ścisłymi). 

6. Stosuj synestezję – aktywizuj zmysły! 

7. Ucz się w tych samych miejscach i o stałych porach dnia (ustal plan pracy). 

8. Rób aktywne notatki, jeśli książka jest Twoja, stosuj przemyślane, stałe i kolorowe podkreślenia, 

notuj kluczowe słowa na marginesach. 

9. Sporządzaj „mapy myśli”. 

10. Pamiętaj o „ekranie umysłu”- to, co na nim wyświetlisz i obejrzysz na pewno lepiej zapamiętasz. 

11. Kup sobie jedno dobre repetytorium, ale pamiętaj, że nie jest ono Twoim podstawowym i 

jedynym źródłem wiedzy. 

12. Stosuj aktywne powtórki. 

13. Korzystaj z wyobraźni, skojarzeń i wizualizacji w procesie nauki. 

14. Nie prowadź ze sobą negatywnego dialogu (np. nie mogę się skoncentrować, nie dam rady). 

Postaw sobie cel, nazwij go i połącz z nagrodą, a nauka będzie dla Ciebie przyjemnością, zauważysz jej 

sens w swoim życiu. 



15. Unikaj „bezwysiłkowych nagród” typu oglądanie seriali, jedzenie słodyczy, sprawdzanie „lajków” 

itp. Wysiłek włożony w naukę też może być dla Ciebie przyjemnością, nagrodą, ale musisz się nieco 

natrudzić, żeby mieć większą satysfakcję. 

 

Powodzenia !!! 

 

Warto obejrzeć filmiki:  

Metody skutecznej nauki, Pasja informatyki 

https://www.youtube.com/watch?v=aNqZu2yl9LM 

Jak się uczyć? 8 sposobów na efektywną naukę 

https://www.youtube.com/watch?v=sCIwNXe6yzw 

Jak się uczyć i wszystko pamiętać 

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

Jak się uczyć szybko bez stresu i zmęczenia? Mega demonstracja. 

https://www.youtube.com/watch?v=E_Q8GMuV7cM 
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