
2.Godzina wychowawcza. Praca do zrealizowania w dniach 30.03 – 03.04.2020r. 

 

Zapoznaj się z przesłanymi poradami i wykorzystaj je w samodzielnej nauce w domu. 

 

Temat: Jak uczyć się w domu? 

 

Nauka przeniosła się z murów szkolnych do domu. Nie siedzisz w ławce, nie śledzisz 

zapisów na tablicy, nie masz bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Wszyscy musimy 

dostosować się do nowych warunków. My – nauczyciele i Wy – uczniowie. 

Co zrobić, aby nauka w domu była skuteczna i uporządkowana? Jak urządzić sobie pracę 

w domu, aby nie była męcząca i stała się przyjemnością? 

 

1. Ustal stałe godziny nauki 

Tak jak w szkole trzeba było stawić się rano na zajęcia, tak też i nauka w domu niech zaczyna 

się wcześnie - nie wstawajcie dopiero o 12. Starajcie się zachować higienę snu i nie porzucać 

swojego dotychczasowego przyzwyczajenia porannego wstawania do szkoły. Oczywiście nie 

musicie budzić się o świcie, ale pamiętajcie, że nasz mózg najlepiej pracuje przed południem. 

 

2. Zrób listę rzeczy do zrobienia - Zaplanuj  dzienny i tygodniowy plan pracy 

Może on być zbliżony do tygodniowego planu lekcji. Np. jeśli we wtorek masz w planie 

angielski –poświęć temu przedmiotowi w tym dniu odpowiednią ilość czasu. Działaj zgodnie 

ze swoim planem zajęć – powtarzaj  po kolei i na bieżąco poszczególne zagadnienia, wykonuj 

ćwiczenia, odrabiaj zadane prace. Dotrzymuj wyznaczonych przez nauczycieli terminów. 

Notuj pytania do nauczyciela i wątpliwości do wyjaśnienia. Na pewno nauczyciele na nie 

odpowiedzą, ale nie traktujcie nauczycieli jak 24 godzinnego serwisu. Szanujmy wszyscy 

swój czas. Stwórz sobie plan zadań do wykonania – w komputerze lub na papierze – tak, by 

był stale dostępny i „odhaczaj” na nim zadania już wykonane. To pozwoli na bieżąco 

monitorować postępy pracy. 

 

3. Zorganizuj sobie przestrzeń do nauki. 

Własny pokój czy choćby stałe miejsce pracy przy biurku lub stole. Nie ucz się leżąc w łóżku, 

taka zmiana pozycji powoduje wysłaniu do mózgu sygnału, że jest to czas spoczynku. 

Wiadomości będą trudniej się przyswajać. Jeśli nauczyciel zorganizują konferencje online, 

czaty na Skypie zadbaj oto, by nie siedzieć przed monitorem w piżamie. 

Uporządkuj swoje biurko, przygotuj zawczasu wszystkie pomoce –podręczniki, zeszyty, 

długopisy, linijki itp. Wtedy nie marnujesz czasu podczas nauki i nie masz wymówki, by co 

chwila odrywać się od pracy. Unikaj wszelkich rozpraszaczy – wyłącz telewizor, wycisz 

telefon. Im szybciej wykonasz swoją pracę, tym szybciej będziesz mógł się zrelaksować. 

Każdy jest inny, inaczej się uczy, więc indywidualnie musi odpowiedzieć sobie na poniższe 

pytania, by uświadomić sobie, co pomaga, a co przeszkadza w nauce. 

 

4. Rób przerwy! 

Podczas nauki ważna jest chwila relaksu dla mózgu. Otwórz okno, przez 15 minut posłuchaj 

muzyki. Koniecznie dbaj też o picie wody i posiłki. Pusty żołądek przeszkadza w nauce. 



Po zrobieniu zadań możesz wybrać się też na spacer – z dala od ludzi i z zachowaniem 

wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

 

5. Zacznij od najłatwiejszego – lub zacznij od najtrudniejszego (tu teorie są różne) 

Jeśli na samym początku zrobisz najłatwiejsze zadanie,  umysł będzie zmotywowany, by 

wykonać kolejne. Poza tym nic tak nie mobilizuje, jak przekonanie, że umiesz zmierzyć się z 

powierzonymi obowiązkami.  

Albo: 

Jeśli na początku wykonasz najtrudniejsze zadanie (lub to, które w Twoim odczuciu zajmuje 

najwięcej czasu), będziesz miał świadomość, że teraz już tylko „z górki”. Możesz też 

przeplatać zadania łatwiejsze trudniejszymi. Uczyć się naprzemiennie przedmiotów 

ścisłych i humanistycznych – nasz mózg lubi odmiany. 

I jeszcze na podsumowanie: 

GŁOWA DO GÓRY – NA PEWNO SOBIE PORADZICIE! 

Czas nauki zdalnej może stać się doskonałą okazją do pogłębienia swojej wiedzy i 

produktywnego wykorzystania swoich możliwości, poprawienia ocen. Jest to też okazja, by 

nauczyć się (lub udoskonalić) swoją samodyscyplinę, poczucie odpowiedzialności, 

umiejętność zarządzania czasem. 

 

A dla tych, którzy lubią posłuchać dobrych rad: 

https://www.youtube.com/watch?v=pgjmVQxpDm4&feature=share&fbclid=IwAR0SO7GvD

qP3plbrVcge8_yikkkCnl7XhtpkpJ4Ljapk9dx0zUL1VyXNgbM&app=desktop 

 

Wychowawca Marek Mazurczyk 
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