
Nauka zdalna – rady dla uczniów 

 
Sprawdź swój plan lekcji na dziś i przygotuj potrzebne książki, zeszyty, przybory.  

 

         
1. Potraktujcie naukę zdalną jako obowiązek. Tak trzeba! 

2.  Systematycznie odrabiajcie zadania zlecone przez nauczycieli! 

3.  Nie odkładajcie nauki na później, po wykonaniu zadań będziecie mogli 

spokojnie odpoczywać! 

4.  Jeżeli potrzebujecie wyjaśnień, wskazówek, kontaktujcie się z nauczycielami! 

Na pewno Wam pomogą! 

5. Zaplanujcie stałą porę nauki, uczcie się najlepiej wtedy, gdy Wasza 

koncentracja jest najwyższa (8-13 oraz 15-18). 

6. Uczcie się zawsze w tym samym miejscu! Postarajcie się, aby było to miejsce 

wywietrzone, spokojne, wygodne i dobrze oświetlone! Zawsze utrzymujcie 

porządek w miejscu nauki. 

7. Rozpoczynajcie każdy dzień nauki tak samo, jakbyście chodzili do szkoły. 

Wasze umysły pracują najefektywniej, kiedy jesteście wypoczęci, więc 

wysypiajcie się! Nie siadajcie głodni do nauki! Umyci i ubrani zjedzcie przed 

nauką lekkie i pożywne śniadanie. 

8. Róbcie sobie przerwy w pracy co 30 minut (może trochę ćwiczeń 

gimnastycznych, np. skłony, rozciąganie, przysiady, podskoki, ćwiczenia 

oddechowe przy uchylonym lub otwartym oknie, pijcie wodę). 

9. Po zakończeniu pracy zrelaksujcie się! Może wspólnie z rodziną fajnie 

spędzicie czas?! Bądźcie pomocni i uczynni! Nie zapominajcie o swoich 

czworonogach! 

10. Jedzcie regularnie i zdrowo! Unikajcie chipsów, ciastek, batonów, słodkich i 

gazowanych napojów. Pijcie dużo wody, jedzcie owoce i warzywa. 

 

Jak się uczyć? 

1. Właściwa pora  

 

Najlepiej stała pora dnia. Pracuj według planu lekcji. Między godziną 13.00 a 

15.00 znacznie spada koncentracja. Staraj się co 30 - 45 minut róbcie przerwy 



(lepiej kilka krótkich niż jedną dłuższą) – napij się czegoś, posłuchaj muzyki, 

wstań na chwilę od biurka. 

 

2. Skojarzenia  

 

Najtrudniejszy materiał możesz łatwiej przyswoić dzięki kojarzeniu 

wiadomości z obrazami. Ucząc się, staraj się kojarzyć nową wiedzę z 

wiadomościami już przyswojonymi.  Szukaj śmiesznych skojarzeń. Ułatwia to 

zapamiętywanie. Podczas nauki nie zapominaj o tworzeniu wierszyków i 

rymowanek. Są pomocne w zapamiętywaniu wielu szkolnych wiadomości.  

 

3.Bardzo ważne – urozmaicenia 

 

Nie wolno zbyt długo koncentrować się na jednym temacie. Odrabiając zadania 

domowe najlepiej jest przeplatać przedmioty (np. po matematyce historia, 

później przyroda).  

 

4.Porządek  

 

W bałaganie zbyt wiele czasu traci się na szukanie potrzebnych rzeczy. 

 

 5.Wszystkimi zmysłami 

 

Wykorzystuj wszystkie możliwe “kanały” (wzrok, słuch, dotyk).  Ucząc się 

używaj słuchu, wzroku i ręki – uważnie czytaj, głośno powtarzaj, pisz albo 

rysuj.  Ucząc się, wybieraj ważne informacje, rób notatki, podkreślaj 

najważniejsze fragmenty na kolorowo. 

 

 6.Zawsze planowo 

 

Zapisuj w kalendarzu wszystkie terminy zadanych prac, zalecanych przez 

nauczyciela programów do obejrzenia itp.  Bardzo ważne jest planowanie 

nauki: jakie mam jutro lekcje? Co mam zadane z tych przedmiotów? Co jeszcze 

mam na jutro przygotować?  

 

7.Powtórki  

 



Powtórz nowy materiał. Nie ma lepszego sposobu na ugruntowanie wiedzy.  

Ucz się ze zrozumieniem. Najlepiej powtarzaj przeczytany materiał własnymi 

słowami.  Najłatwiej zapamiętujemy początek i koniec jakiegoś materiału, 

najtrudniej środek. 

 

8. Prace domowe 

 

Na początek łatwe zadania, potem trudniejsze ćwiczenia, na koniec zostawiamy 

najprostsze prace.  Dobrze jest powtarzać w domu materiał z lekcji jak 

najszybciej po ich zakończeniu – warto odrabiać wszystkie lekcje tego samego 

dnia (aż 80 % zapominamy podczas pierwszych 24 godzin). W miarę 

możliwości należy przerabiać kolejno po sobie przedmioty jak najmniej 

podobne do siebie, zadania pisemne zaś odrabiać na przemian z ustnymi. 

 

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI 

SZKOŁY WSKUTEK COVID-19 

 PEDAGOG SZKOLNY: BARBARA WOJCIECHOWSKA  

PROWADZI KONSULTACJE 

 TELEFONICZNE 084 68 78 079 

W GODZINACH 14:00 – 15:00 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK  

 LUB 

 MAILOWO:bwojciechowska@spjozefow.onmicrosoft.com 

 


