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POWIEDZ MI, A ZAPOMNĘ.

POKAŻ MI, A ZAPAMIETAM.

POZWÓL MI ZROBIĆ, 
A ZROZUMIEM.

Konfucjusz



Wielu rodziców marzy, by ich pociechy 
lepiej radziły sobie w szkole. Dostawały 
lepsze oceny, zawsze miały odrobione 
zadanie, by nie sprawiały problemów. 

Dobra wiadomość jest taka, że Państwo 
jako rodzice możecie pomóc swojemu 
dziecku w nauce i osiągnięciu tych celów! 

Przekazujemy Państwu podstawowe 
wskazówki, których zastosowanie  poprawi 
oceny Państwa dziecka. Sprawi, że będzie 
ono poświęcało na naukę mniej czasu 
odnosząc lepsze efekty. I co najważniejsze –
polubi naukę i przestanie ją traktować jako 
przykry obowiązek.



BY POMÓC DZIECKU 
W NAUCE 

POWINNI PAŃSTWO 
SKUPIĆ SIĘ NA

TRZECH 
ZAGADNIENIACH:

otoczeniu, w którym dziecko 
się uczy (albo raczej nie uczy)

podejściu do nauki 
(Państwa oraz dziecka)

technikach efektywnej nauki



KROK 1.

ZADBAJCIE 
O OTOCZENIE

MIEJSCA NAUKI
I CZAS

▪ Jeśli chcecie pomóc dziecku w nauce, 
zarezerwujcie na nią czas, w którym Państwa 
dziecku uczy się najlepiej.

▪ Spróbujcie poznać jego rytm, zamiast 
dostosowywać czas odrabiania zadań 
wyłącznie pod siebie. Jeśli Państwa pociecha 
będzie zmęczona lub śpiąca, nauka potrwa 
dłużej I nie będzie efektywna.

▪ Długi czas nauki przekładający się na słabe 
oceny, to bardzo prosty sposób by 
zniechęcić dziecko do nauki i wykształcić 
w nim przekonanie: „nie potrafię się uczyć”. 

▪

Jeśli dopiero poznajecie Państwo rytm 
swojego dziecka, sugerujemy, że zwykle 
optymalny moment na naukę przypada 
pomiędzy godz. 16 a 18



KROK 1. CD.

ZADBAJCIE 
O OTOCZENIE

MIEJSCA NAUKI
I CZAS

▪ Środowisko pracy dziecka powinno być 
przyjemne dla jego zmysłów. 
Badania pokazały, że najlepszym 
kolorem wspierającym naukę jest 
niebieski oraz pastelowa zieleń. 
To typowo uspokajające barwy, które 
pomogą dziecku utrzymać koncentrację 
i motywację.

▪ Przed nauką przewietrzcie pokój, 
a jeśli pogoda na to pozwala 
pozostawcie otwarte okno. 
Dotlenienie mózgu jest kluczowe w pracy 
umysłowej, a poza tym, jak pokazują 
badania, niższa temperatura sprzyja 
koncentracji.



KROK 1. CD.

ZADBAJCIE 
O OTOCZENIE

MIEJSCA NAUKI
I CZAS

▪ Naturalne światło to kolejny kluczowy 
czynnik w efektywnej nauce. Upewnijcie 
się, czy Wasze dziecko ma dostarczoną 
odpowiednią ilość światła.

▪ Nie każcie uczyć się dziecku od razu po 
szkole. Jest ono wtedy zmęczone, 
podobnie jak Państwo po pracy.

▪ Dzieci, zwłaszcza te młodsze, lubią mieć 
wszystko poukładane. Twórzcie więc 
„rytuały” – powtarzające się czynności 
robione przed wyjściem do szkoły lub po 
powrocie do domu, poprzedzające 
samą naukę.



KROK 2.

ZADBAJCIE
O PORZĄDEK 

I BRAK 
ROZPRASZACZY 

▪ Na czas nauki i odrabiania zadań wyłączcie 
Państwo telewizor i muzykę (zwłaszcza tą 
z tekstem). Uważajcie również, by samemu 
nie rozpraszać dziecka np. dopytując je, 
co będzie jadło na kolację.

▪ Zadbajcie o porządek na biurku. 
Jeśli dopiero stoicie przed jego kupnem, 
w miarę możliwości finansowych, niech 
dziecko samo wybierze podobający mu się 
model. Dużo łatwiej skłonić malucha do 
posprzątania tego, co lubi, co mu się podoba 
i co samo wybrało.

▪ Pamiętajcie Państwo również, by biurko było 
dostosowane do wzrostu dziecka. Zbyt niskie 
będzie wywoływało garbienie, a stąd już 
krótka droga do wad postawy oraz spadku 
koncentracji – przez ograniczone krążenie.



KROK 2. CD

ZADBAJCIE
O PORZĄDEK 

I BRAK 
ROZPRASZACZY 

▪ Jeśli zdarza się Państwu pracować w domu 
– dajcie swojemu dziecku dobry przykład 
i miejcie porządek w swoich dokumentach 
oraz na biurku, przy którym pracujecie.

▪ Coraz więcej dzieci korzysta ze smartfonów 
i telefonów komórkowych. Jeśli Wasza 
pociecha również go posiada, niech na czas 
nauki wyłączy dźwięk, wibracje, a sam 
telefon odłoży gdzieś za siebie. 
Dzięki temu nie będzie kusiła go chęć 
sprawdzenia Facebooka, czy odpisania na 
smsa.



KROK 3.

NAUCZCIE 
DZIECKO 

ROBIĆ 
PRZERWY 

▪ Gdy widzicie pojawiające się u dziecka 
zniechęcenie lub frustrację, zróbcie krótką 
przerwę. Od najmłodszych lat uczcie dziecko 
przeplatać naukę aktywnym odpoczynkiem 
(nie przed komputerem, nie przed TV).

▪ Pamiętajcie, że proces utrwalenia wiedzy oraz 
analizy postawionych przed mózgiem 
problemów (inkubacja) zachodzi w momencie 
odprężenia! Nie bez powodu Archimedes 
odkrył prawo wyporu będąc w łaźni, natomiast 
Issac Newton prawo ciążenia siedząc w sadzie 
☺



KROK 3. CD.

NAUCZCIE 
DZIECKO 

ROBIĆ 
PRZERWY 

▪ Przerwy w nauce są po to, aby utrzymać 
nasz umysł i ciało na najwyższych obrotach, 
usprawni to działanie pamięci 
długoterminowej i pomoże lepiej 
przyswajać informacje, których się uczymy. 

▪ Pamiętajcie, że długość sesji nauki 
powinna zależeć od wieku dziecka. 
Nie powinny one jednak nigdy przekroczyć 
45 minut.



KROK 3. CD.

NAUCZCIE 
DZIECKO 

ROBIĆ 
PRZERWY 

▪ Oto skrócony trzystopniowy proces robienia przerw:

• Badania pokazały, że ludzki umysł nie jest w stanie 
w pełni skoncentrować się na konkretnym zadaniu 
przez okres dłuższy niż 20 - 25 minut.

• Naturalnie zapamiętujemy najwięcej i najlepiej na 
początku i na końcu każdego bloku. Oznacza to, 
że jeżeli wydłużymy czas nauki do 60 minut lub dłużej 
to istnieje prawdopodobieństwo, że informacje, 
których uczy się wasze dziecko „w środku” zostaną 
słabo zapamiętane.

Dlatego dobrze jest podzielić naukę dziecka (lub swoją) 
na 25-minutowe bloki.

• Przerwy miedzy blokami nie powinny być dłuższe 
niż 5 minut. Przerwa powinna być tak wykorzystana, 
aby umysł miał czas na przetrawienie informacji, które 
wchłonął i jednocześnie abyśmy się nie rozkojarzyli, 
np. można położyć się z głową skierowaną lekko 
w dół, zamknąć oczy, można dołączyć ćwiczenia 
oddechowe.



KROK 4.

ZADBAJCIE
O ZDROWIE 
I KONDYCJĘ 
WASZEGO 
DZIECKA  

▪ Nie zapomnijcie o diecie dla umysłu 
i  zdrowych przekąskach. Ciężki obiad 
z pewnością nie służy nauce, za to garść 
bakali czy sałatka warzywna będzie 
doskonałą przekąską przed nauką oraz 
w przerwie pomiędzy zadaniami.

▪ Dbajcie aby Wasze dziecko piło wodę 
w niewielkich ilościach, ale często 
podczas całego dnia, także i podczas 
nauki. Woda jest niezbędna dla 
właściwego działania mózgu jak i całego 
organizmu.



KROK 4. CD.

ZADBAJCIE
O ZDROWIE 
I KONDYCJĘ 
WASZEGO 
DZIECKA  

▪ Zadbajcie o długość i jakość snu dziecka. 
Pamiętajcie, że dziecko potrzebuje większej 
ilości snu niż osoba dorosła.  To, że dziecko 
długo śpi, nie znaczy, że jest leniwe!  

▪ Namawiajcie dziecko do wszelkiej 
aktywności fizycznej i uprawiania sportów. 
Dziecko nie będzie w stanie skupić się nad 
zadaniami, jeśli nie pozwolicie wyszaleć mu się 
poza domem.



KROK 5.

DBAJCIE 
O WŁAŚCIWE 
PODEJŚCIE 
DO NAUKI 

I MOTYWACJĘ 

▪ Dbajcie o to, by dziecko nie uczyło się wyłącznie 
na sprawdziany. 
Jego przyszła wiedza i umiejętności, oceniane 
przez pracodawców będą wynikać z tego, czego 
się nauczyło i ile zapamiętało, a nie jakie miało 
oceny. Jeśli w szkole podstawowej będzie uczyło 
się dla ocen, to podobnie będzie i później, 
na studiach.

▪ Nie rozwiązujcie zadań za dziecko. 
To przynosi korzyść (oszczędność czasu i frustracji) 
tylko na krótką metę. W dłuższej perspektywie 
zaległości zaczną się nawarstwiać.



KROK 5. CD.

DBAJCIE 
O WŁAŚCIWE 
PODEJŚCIE 
DO NAUKI 

I MOTYWACJĘ 

▪ Zachęcajcie dziecko, by robiło więcej niż się 
od  niego wymaga. 
Jeśli widzicie, że „zaskoczyło”, niech rozwiąże 
jeszcze jeden przykład czy zadanie. Pomoże mu 
to nie tylko lepiej utrwalić wiedzę, lecz również 
podniesie jego pewność siebie.

▪ Oceniajcie zachowanie dziecka, a nie je samo. 
Jeśli nie zda sprawdzianu nie mówcie, że jest 
"głupie" lub jest "nieukiem". Zamiast tego 
powiedzcie, że chcielibyście, by następnym 
razem bardziej się postarało i wierzycie, 
że jest w stanie osiągnąć lepsze wyniki.

▪ Sugerujcie używanie kolorów. 
Wykorzystanie kolorów w notatkach czy rysunkach 
stymuluje mózg, poprawa koncentrację i zdolność 
zapamiętywania.



KROK 5. CD.

DBAJCIE 
O WŁAŚCIWE 
PODEJŚCIE 
DO NAUKI 

I MOTYWACJĘ 

▪ Wskazujcie dziecku zastosowania zdobywanej 
przez nich wiedzy. 
Podsuwajcie pomysły, gdzie będzie mogło 
ją praktycznie wykorzystać. Nie mówcie, że to 
bez sensu i że Wy też się tego nie uczyliście. 
To na pewno nie zmotywuje Waszej pociechy 
do nauki!

▪ Nagradzajcie dziecko za dobre wyniki. 
Niech kojarzy swój sukces w szkole 
z przyjemnością, docenieniem i nagrodą. 
W końcu Wy również, za sukces w pracy 
możecie liczyć na awans, podwyżkę czy premię.



KROK 5. CD.

DBAJCIE 
O WŁAŚCIWE 
PODEJŚCIE 
DO NAUKI 

I MOTYWACJĘ

▪ Pamiętajcie, by nagradzać dziecko możliwie 
szybko, po osiągnięciu „sukcesu”– dobrej ocenie, 
itp. Mówcie również za co konkretnie jest 
nagradzane. Chodzi o to, by kojarzyło nagrodę 
z rezultatem swojej konkretnej pracy i widziało, 
że jego starania zostały docenione.

▪ Nie porównujcie swojego dziecka z rówieśnikami 
czy starszym rodzeństwem. Każde dziecko jest 
niepowtarzalne. Każde ma własne talenty, 
zdolności oraz przedmioty, z którymi miewa 
problemy. Zamiast wymagać by było we 
wszystkim idealne, może warto skupić się właśnie 
na tych szczególnych uzdolnieniach?



KROK 6.

ZAPOZNAJCIE 
DZIECKO 

Z TECHNIKAMI 
SZYBKIEJ NAUKI   

▪ Wzbudźcie w dziecku ciekawość świata. 
Kupcie mu książkę „przewodnik szkolny”, 
„świat wiedzy”, zabierajcie do muzeów, 
na wystawy, koncerty itp.

▪ Niech jego wiedza nie pochodzi wyłącznie 
z podręczników i niech nie będzie jedynie 
zbiorem regułek, których musiało
się nauczyć. Ogólna wiedza oraz znajomość 
ciekawostek na temat świata będzie 
jednocześnie fundamentem pod dalsze 
zdobywanie informacji.



KROK 6. CD.

ZAPOZNAJCIE 
DZIECKO 

Z TECHNIKAMI 
SZYBKIEJ NAUKI   

▪ Niech nauka matematyki nie będzie 
wyłącznie rozwiazywaniem przykładów. 
Pokażcie dziecku jak wykorzystać jego 
wiedzę w praktyce. Niech robi drobne zakupy 
i liczy, ile reszty ma dostać. Niech korzystając 
z proporcji przeliczy ilość składników 
potrzebną do przygotowania ciasta dla 
większej ilości osób lub obliczy, ile litrów farby 
potrzeba, by pomalować jego własny pokój.

▪ Zainstalujcie dziecku program do 
inteligentnych powtórek np. Fullrecall. 
Jest to doskonałe narzędzie do szybkiej nauki 
tabliczki mnożenia, stolic państw czy słówek 
w języku obcym.



KROK 6. CD.

ZAPOZNAJCIE 
DZIECKO 

Z TECHNIKAMI 
SZYBKIEJ NAUKI   

▪ Postarajcie się, by dziecko rozwiązywało 
zadanie domowe w dniu kiedy zostało 
zadane. W procesie nauki ważne jest, 
by pierwsza powtórka (np. podczas 
rozwiązywania zadania) odbyła się możliwie 
szybko! W przeciwnym razie nieutrwalona 
wiedza „wyparowuje” (w ciągu 24 godzin 
zapominamy aż 80% niepowtórzonego 
materiału!)

▪ Zapoznajcie się, a później swoje dziecko 
z technikami szybkiej nauki 
(mnemotechnikami).



KROK 6. CD.

ZAPOZNAJCIE 
DZIECKO 

Z TECHNIKAMI 
SZYBKIEJ NAUKI   

▪ Jeśli dziecko uczy się samo, odpytujcie je.
Niech to nie będzie jednak stresujący test, 
a raczej wyraz Twojej ciekawości. 
Zapytajcie, z troską  „czego ciekawego się 
dzisiaj nauczyłeś?”, a gdy dziecko zacznie 
coś opowiadać, zaangażujcie się 
i zadawajcie szczegółowsze pytania. 
Pokażcie mu, ze jesteście tym zainteresowani!

▪ Wplączcie w naukę odrobinę rywalizacji. 
Możecie np. urządzić z dzieckiem zawody, 
kto nauczy się pierwszy wierszyka. 
Pamiętajcie tylko, by nie oszukiwać! 



POWODZENIA! 

DIZĘKUJEMY ZA UWAGĘ!  


