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UCZENIE SIĘ TO SZTUKA 

• Drogi uczniu, choć brzmi to banalnie to okazuje się, 
że…

UCZYĆ SIĘ TRZEBA SIĘ NAUCZYĆ!

• W procesie uczenia się istotną rolę odgrywają pewne 
kompetencje, które w znaczny sposób organizują 
i ułatwiają nam naukę. 

• Uczenie się to nie tylko pobieranie wiadomości, 
ale także umiejętność tworzenia materiałów 
pomocniczych (np. notatek), powtarzania
przyswojonego materiału, zapamiętywania i wreszcie 
– wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce. 



ZNACZENIE KONCENTRACJI 
W PROCESIE UCZENIA SIĘ 

W procesie uczenia się 

ważnym czynnikiem 

wpływającym na 

łatwość przyswajania 

informacji jest 

koncentracja. 

Czynniki na nią 

wpływające możemy 

podzielić na:

zewnętrzne: 

oświetlenie, 

temperatura, poziom 

hałasu, rozpraszające 

przedmioty, itp. 

wewnętrzne: 

samopoczucie, 

motywacja, poziom 

zmęczenia, 

zaplanowanie czasu 

nauki.



HIGIENA UCZENIA SIĘ 

W czasie uczenie się ważne jest stworzenie 
higienicznych warunków nauki. 
Oto kilka zasad ich przestrzegania: 

• Zawsze nastawiaj się pozytywnie 
(„chcę się tego nauczyć”, „to jest ciekawe”),
zaś porzuć negatywne myślenie 

(„muszę się tego uczyć”, „to nudne”, „zbyt trudne”).

• Rozpoczynając naukę bądź wypoczęty, 
wyspany.

• Zjedz lekki posiłek.

• Wywietrz pomieszczenie, w którym będziesz się 
uczył.

• Pamiętaj o wygodnym krześle, biurku lub stole.

• Oświetlenie nie może być za jasne ani za 
ciemne. Jeśli jesteś praworęczny lamkę ustaw 
z lewej strony, jeśli zaś leworęczny – z prawej, 
aby sobie nie zasłaniać.



ORGANIZACJA NAUKI 

W procesie uczenia się bardzo istotna jest również 
organizacja nauki. Poniżej przedstawiamy kilka 
najważniejszych wskazówek:

• Wybierz do nauki miejsce ciche i spokojne. 

• Konieczne wyłącz TV, komputer, telefon
(możesz włączyć cichą muzykę - lecz bez słów).

• Zachowaj porządek w miejscu nauki 
(schowaj to, co nie jest w tym momencie potrzebne).

• Zgromadź w pobliżu potrzebne Ci pomoce.

• Planuj naukę w ciągu dnia – w nocy odpoczywaj.

• Zrób plan, według którego chcesz się uczyć.



SPOSOBY UCZENIA SIĘ 

Jak zatem efektywnie uczyć się? 

Podpowiadamy:

• Powtarzanie jest najlepszym sposobem na 
zapamiętywanie!!! Powtarzaj głośno i często. 
Ostatni raz powtórz materiał wieczorem dzień 
przed sprawdzianem lub egzaminem. 

• Rób notatki – używając kolorowych pisaków 
do podkreślania najważniejszych rzeczy oraz kartek 
do oddzielania partii materiału. 

• Rysuj wykresy i ilustracje na dany temat. 

• Wykorzystuj inne sposoby, aby lepiej zapamiętać: 
używaj atlasów, leksykonów, encyklopedii, słowników. 
Wyjaśnij komuś dany materiał, przedyskutuj go, 
opowiedz, pomóż słabszemu w nauce.



SPOSOBY UCZENIA SIĘ 

• Spaceruj albo wystukuj rytm podczas zapamiętywania. 

• Zaczynaj uczyć się zawsze od najtrudniejszych 
przedmiotów (lub Twoim zdaniem najnudniejszych). 
Zaczynanie od najłatwiejszych powoduje, 
że ,,zawsze coś jeszcze wisi nad głową”. 

• Przeplataj przedmioty ścisłe z humanistycznymi 
np. po historii ucz się matematyki, potem języka 
polskiego, następnie fizyki. 

• Jeśli czujesz zmęczenie i trudności w skupieniu uwagi 
rób przerwy po przyswojeniu każdej partii materiału. 

• Ucz się systematycznie, nie zrywami.



SPOSOBY UCZENIA SIĘ 

• Najpierw przeczytaj całość. 
Pierwszy raz bez podkreślania, drugi raz 
podkreślając lub notując najważniejsze rzeczy. 
Powtarzaj najpierw zaglądając do tekstu, 
potem bez zaglądania. 
Po dniu przerwy powtórz jeszcze raz . 

• Lekcje z danego dnia odrabiaj w ten sam 
dzień – w dniu przed lekcją już tylko 
powtarzamy.

• Na bieżąco uzupełniaj braki. 
Jeżeli nie było Cię w szkole dowiedz się od 
kolegów co przerabiali, przeczytaj, zrób 
notatkę, odrób zadanie, naucz się tematu. 



ZASADY SPRZYJAJĄCE 
ZAPAMIĘTYWANIU 

• Poniżej przedstawiamy kilka cennych zasad, 
które ułatwią Ci zapamiętywanie: 

• Próbuj zrozumieć jak najwięcej z materiału, 
którego uczysz się - pamiętamy lepiej to, 
co rozumiemy. 

• Uważaj na lekcjach (szczególnie kiedy jest nowy 
materiał). 

• Uzupełniaj na bieżąco lekcje, na których nie 
byłeś obecny. 

• Jeżeli nie rozumiesz, poproś kogoś 
o wyjaśnienie. 

• Korzystaj z Internetu, leksykonów, słowników dla 
wyjaśniania np. niezrozumiałych treści 
i wyrazów. 



ZASADY SPRZYJAJĄCE 
ZAPAMIĘTYWANIU 

• Pamiętaj o planowaniu i systematyczności.

• Rozłóż naukę w czasie (uzyskasz czas na efektywne 
powtórki i „ułożenie” w głowie). 
Zdecydowanie lepiej uczyć się codziennie pół 
godziny, niż raz w tygodniu 3,5 godziny. 

• Zadbaj o zrozumienie sensu tego, czego się 
uczysz.

• Zaczynaj uczyć się od przeczytania całości.

• Dużą ilość materiału (6 – 8 stron) dziel na 
fragmenty, następnie połącz w całość. 



ZASADY SPRZYJAJĄCE 
ZAPAMIĘTYWANIU 

• Podkreślaj, bierz w ramki, używaj 
kolorowych długopisów - łatwiej 
zapamiętujemy to, co się wyróżnia. 

• Ucząc się na głos angażujesz wzrok 
i słuch – to sprzyja koncentracji.  
Zamiast ponownie czytać, lepiej po 
przeczytaniu spróbuj to opowiedzieć. 

• Utrwalaj wiadomości. 

• Powtarzaj lekcje po cichu lub na głos, 
aż do momentu kiedy potrafisz powtórzyć 
materiał bez pomyłek. 



POZNAJ SWÓJ STYL 
UCZENIA SIĘ 

Istnieją osoby preferujące w trakcie nauki 
zaangażowanie różnych zmysłów:

• wzrokowcy – uczą się patrząc

• słuchowcy – uczą się słuchając, 
dyskutując z innymi

• dotykowcy (czuciowcy) – łączą to, 
czego się uczą z dotykiem 
i emocjami

• kinestetycy – uczą się poprzez ruch,     
odgrywanie ról 
i eksperymenty. 



ANGAŻUJ 
WSZYSTKIE ZMYSŁY

Ludzie zapamiętują: 

- 20% tego, co przeczytali

- 30% tego, co usłyszeli

- 50% tego, co powiedzieli 

- 60% tego, co zrobili

- 90% - gdy czytają, słyszą, 
widzą, mówią i robią coś 
z dana informacją

*Przyswajanie wiedzy – stożek Dale’a



ZASADY SPRZYJAJĄCE 
ZAPAMIĘTYWANIU 

• Niezależnie jakie preferujesz w procesie 
uczenia zmysły – wykorzystuj ich jak 
najwięcej (czytanie, słuchanie) zwiększy 
to tempo i ilość zapamiętanych informacji. 

• W procesie uczenia się używaj wyobraźni. 
Możesz ją pobudzić patrząc na rysunki, 
zdjęcia, diagramy, tabele. 

• Szukaj własnych sposobów uczenia się
i zapamiętywania.  Wykorzystuj karteczki, 
rymowanki, skojarzenia, techniki pamięci, 
mapy myśli.  

• Łącz nową wiedzę z tym, co już wiesz. 



MOTYWACJA
JEST KLUCZEM DO SUKCESU, ZATEM…  

Uwierz w to, że wszystkiego można się nauczyć. 

Myśl pozytywnie. 

Nagradzaj się za osiągane sukcesy. 

Bądź wytrwały - uczenie się wymaga czasu. 

Nie rezygnuj! 

Bądź dobrej myśli i pamiętaj, że twój mózg ma zadziwiające możliwości.

Uwierz w siebie!



PO NAUCE CZAS 
NA RELAKS!

PO INTENSYWNYM 
WYSIŁKU 

INTELEKTUALNYM 
WARTO 

ZREGENEROWAĆ 
SWOJE SIŁY 

POPRZEZ:

ćwiczenia oddechowe 

słuchanie muzyki

śpiewanie

grę na instrumencie 

czytanie książek 

realizację hobby

majsterkowanie 

uprawianie sportu 

taniec 

malowanie, wycinanie, układanie kompozycji z materiałów 

wyjścia do kina, teatru – ale obecnie w związku z epidemią           
koronawirusa - zostań w domu! 

spotkania ze znajomymi - ale obecnie w związku z epidemią       
koronawirusa - zostań w domu! 

kontakt z naturą, itp.



PODSUMOWANIE





ŻYCZYMY OWOCNEJ NAUKI    
I MIŁEGO WYPOCZYNKU ☺

POWODZENIA!


