
JAK ZACZĄĆ? 
CZYLI KILKA PRAKTYCZNYCH PORAD  

nt. ORGANIZOWANIA SWOJEJ NAUKI W DOMU 

 

 

1. GOTOWI, DO STARTU, START! 

Zacznij naukę, kiedy jesteś wypoczęty  

i najedzony (ale nie objedzony). Dobrze byłoby, 

abyś miał ustaloną godzinę, o której każdego 

dnia rozpoczynasz uczenie się i trzymał się tej 

pory. Dobrym czasem jest rozpoczęcie nauki  

w godzinach porannych (w końcu nie bez kozery 

lekcje w szkołach zaczynają się zwykle rano). 

Ucz się zawsze w tym samym miejscu - dzięki temu Twój mózg 

skojarzy dane miejsce z uczeniem się i przestawi swoją aktywność na 

naukę (wg mnie łóżko nie jest dobrym miejscem do nauki, choć wiem, 

że niektórzy lubią uczyć się, leżąc).  

 

2. CISZA!!!  

Wyeliminuj to, co Cię rozprasza (wyłącz radio i telewizor, jeśli akurat 

nie masz do wysłuchania zadanej audycji radiowej ani do obejrzenia 

programu edukacyjnego). Czas nauki będzie o wiele dłuższy, jeśli co 

chwilę będziesz odrywać się od niej, żeby sprawdzać telefon, który 

obok Ciebie wibruje. 

 

3. PRZESTRZEŃ NAUKOWA. 

Przygotuj miejsce do nauki. Miej pod ręką książki  

i zeszyty, a także potrzebne artykuły piśmiennicze 

(bo przecież szkoda czasu na szukanie po całym 

domu cyrkla albo ekierki). Zadbaj o oświetlenie – 

dobrze jest, gdy Twoje biurko oświetla światło 

naturalne, ale jeśli masz inne ustawienie mebla, to 

pamiętaj o lampce stojącej z lewej strony, jeśli 

jesteś praworęczny, zaś z prawej strony, jeśli jesteś leworęczny. 

Utrzymuj porządek w miejscu swojej nauki. Miej pod ręką wodę 

niegazowaną – pij ją regularnie, żeby nawadniać mózg (dobre 



nawodnienie mózgu sprzyja koncentracji i ułatwia zapamiętywanie). 

Pamiętaj o wietrzeniu pokoju. 

 

4. JESTEŚ NA MOJEJ LIŚCIE...  

Zrób listę tego, co jest zadane, aby o niczym nie zapomnieć. A jak już 

wykonasz jakieś zadanie, to skreśl je z listy (sam zobaczysz,  

ile przyjemności sprawia wykreślanie tego, co zrobiłeś – wiem to  

z własnego doświadczenia). 

 

5. W TYM SZALEŃSTWIE JEST METODA! 

To, w jaki sposób będziesz się uczyć, zależy od tego, co wolisz, 

dlatego możesz: 

a) zaczynać naukę od tego, co jest dla 

Ciebie najtrudniejsze i przechodzić do 

zadań łatwiejszych (wtedy trudniejsze 

masz już „z głowy”); np.: dla mnie 

najtrudniejsze byłyby zadania z fizyki, 

więc zaczęłabym lekcje od nich,  

a skończyłabym na wykonaniu zadanej 

pracy plastycznej lub przeczytaniu kilku 

stron lektury; 

b) albo możesz ułożyć zadania tak, aby mieć różnorodność, np.:  

obliczenia z matematyki, przeczytanie jakiegoś tekstu, 

zrobienie zdań z zeszytu ćwiczeń z przyrody/geografii, 

obejrzenie filmu edukacyjnego; 

c) możesz też przeplatać zadania dla Ciebie najtrudniejsze  

z zadaniami łatwiejszymi. 

 

6. NIE OD RAZU KRAKÓW ZBUDOWANO. 

Najtrudniejsze, najbardziej złożone zadania podziel sobie na 

mniejsze części i ustal terminy ich wykonania. Przestrzegaj tych  

terminów (ważna samodyscyplina!). Możesz wykorzystać w tym celu 

planery tygodniowe/miesięczne (czyli tabelki z wyszczególnionymi 

dniami tygodnia/miesiąca),  kalendarze ścienne albo napisać sobie na 

kartce harmonogram pracy i umieścić go w widocznym miejscu. 



Przykładowo: nauczyciel zadał Ci wypracowanie z języka polskiego, 

masz na to maksymalnie tydzień czasu. 

Dzień 1: przypominasz sobie zasady redagowania danej formy 

wypowiedzi i gromadzisz materiał (bo być może będziesz potrzebował 

dodatkowych książek, cytatów z lektury) i ustalasz, co chcesz 

zawrzeć w wypracowaniu (możesz zrobić sobie notatki); 

Dzień 2: piszesz „na brudno” wypracowanie; 

Dzień 3: nanosisz ewentualne poprawki i poprawiasz błędy – tworzysz 

wersję ostateczną wypracowania; 

Dzień 4: przepisujesz pracę „na czysto”. 

 

7. SŁODKI SMAK NAGRODY. 

Nagradzaj siebie za wykonane zadania – szczególnie te, które były dla 

Ciebie wyjątkowo trudne. Najlepiej ustal przed zadaniem, jaką 

nagrodę sobie sprawisz (i niech będzie to coś, co rzeczywiście sprawi 

Ci radość). 

 

8. ZRÓB SOBIE PRZERWĘ. 

Rób przerwy podczas nauki, aby oderwać się 

na chwilę od tego, co robisz i aby odpocząć. 

Warto prędzej ustalić, kiedy zrobisz sobie 

przerwy (np. po 45 minutach, po 60 minutach) 

i ile czasu będą one trwały (maksymalnie 15 

minut). Wykorzystaj przerwę na przekąskę, 

trochę ruchu, a kiedy jest ciepło, wyjdź przed  

dom. I pamiętaj o piciu wody. 

 

9. PADAM Z NÓG!... 

Kiedy dzień chyli się ku końcowi i zbliża się godzina 

snu, a Ty jesteś zmęczony „całodzienną aktywnością 

nienaukową”, Twoja efektywność w nauce, za którą 

chcesz zabrać się wieczorem, znacząco spada. I albo 

zrobisz wszystko byle jak, albo nie zrobisz nic. 

Dlatego nie warto odkładać nauki na ostatnią chwilę, 

tylko wziąć sobie do serca punkt pierwszy.  

 



Powyższe wskazówki wykorzystywałam, kiedy byłam uczennicą  

i studentką. Dla mnie okazały się przydatne. Może i Ty znajdziesz coś 

dla siebie?... Życzę Ci powodzenia w nauce! 

Katarzyna Dudzińska 

pedagog  

 

 

 


