
 

KILKA WSKAZÓWEK DLA WSZYSTKICH – JAK SIĘ UCZYĆ W DOMU ? 

 

Drodzy uczniowie! 

KTO się będzie uczył ? Ja ! 

DLACZEGO ? Bo to ważne dla mojej przyszłości. 

KIEDY ? Codziennie po troszeczku. Jeżeli przez kilka dni nic nie robimy, materiał się 

spiętrza, trzeba sporo nadrabiać i to wszystko staje się nieprzyjemne. 

Trzeba sobie tak zorganizować czas, aby zrobić wszystko związane ze szkołą i żeby został 

jeszcze czas na inne zajęcia. 

GDZIE ? Gdzie ci wygodnie i gdzie najlepiej się skupisz. 

CZEGO się uczyć ? Lepiej określać sobie, co się chce osiągnąć niż wyznaczać czas, jaki się 

poświęci danemu przedmiotowi. Dobrze jest przeplatać mniej interesujące przedmioty z tymi, 

które nas interesują. 

Nie wolno zaniedbywać przedmiotu, który uważamy za nudny i męczący ! Zaniedbywanie 

podstawowych przedmiotów może się odbić na innych, przy których wymagane są te 

umiejętności. 

JAK się uczyć ? Wyrabiać w sobie samodyscyplinę i robić we właściwym czasie to, co się 

musi zrobić. 

Starać się podchodzić do nauki z ochotą, poświęcać nauce wystarczająco dużo czasu, ale 

nigdy tyle, by stała się nudnym obowiązkiem. Ucząc się dłużej robić przerwy. 

Dekalog uczenia się w domu: 

1. Właściwa pora 

 Skoncentruj się na tym, czego masz się nauczyć. Powiedz sobie wyraźnie: “Teraz 

będę się uczyć” i wytrwaj w tym postanowieniu. 

 Wyznacz sobie nagrodę za punktualne rozpoczęcie i zakończenie pracy. 

 Bądź zainteresowany tym, czego się uczysz. Lepiej pamiętamy to, co nas ciekawi. 

2. Skojarzenia 

 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. Najlepiej zmieniać 

przedmioty ( np. po matematyce historia, później przyroda itd). 

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 

 Bardzo ważne jest planowanie nauki: jakie lekcje mam zadane na jutro? Co mam 

zrobić z tych przedmiotów? Co jeszcze mam na jutro przygotować? 

7. Powtórki 

 Ucz się ze zrozumieniem. Najlepiej powtarzaj przeczytany materiał własnymi 

słowami. 

 Najłatwiej zapamiętujemy początek i koniec jakiegoś materiału, najtrudniej środek. 

8. Zgrana paczka 

Wśród przyjaciół łatwiej się uczyć, bądź w kontakcie z innymi kolegami, wymieniaj 

się informacjami . 

  

UCZ SIĘ SYSTEMATYCZNIE, NIE ODKŁADAJ PRACY. 

 

Drodzy rodzice  

Dekalog uczenia się w domu: 

Warunki pracy 

Dziecko powinno mieć stworzone odpowiednie warunki do pracy. 

1. Dzieci nie powinny odrabiać lekcji w pokoju stołowym, czy w kuchni, gdyż na tej 

przestrzeni wiele rzeczy zakłóca spokój, a wtedy naprawdę trudno się skoncentrować 

na pracy. Kiedy po pomieszczeniu, w którym dziecko ma odrabiać lekcje, kręcą się 



inne osoby, włączone jest radio czy telewizor nie sposób oczekiwać, że zadanie 

zostanie wykonane właściwie. Sporo dzieci uczy się, siedząc przed włączonym 

telewizorem. 

2. Jeśli dziecko odrabia pracę domową w obecności rodzica, istnieje niebezpieczeństwo, 

że przy pojawieniu się najmniejszych trudności będzie szukało pomocy. Mama jest 

zawsze pod ręką i dlatego często nadużywa się jej wsparcia. Dziecko powinno się 

przede wszystkim nauczyć wytrwałości i przyzwyczaić się, że nie wszystko od razu 

się udaje. Musi nauczyć się dokładania wysiłku, żeby dotrzeć do celu. Nie chodzi tutaj 

o odmawianie dziecku pomocy, tylko o pomaganie mu w taki sposób, żeby wzrastało 

jego poczucie odpowiedzialności i samodzielność. 

Zatem postarajcie się doprowadzić do tego, żeby dziecko odrabiało lekcje we własnym 

pokoju albo w takim pomieszczeniu, gdzie może być samo. 

Spokojne miejsce do pracy: 

Miejsce pracy dziecka ma szczególne znaczenie. Jest istotnym warunkiem efektywnej 

nauki. Powinno być tak dostosowane do potrzeb dziecka, żeby uczeń dobrze się w nim 

czuł. Muszą być przy tym spełnione pewne warunki: 

 Miejsce pracy powinno być jasne. Nie oznacza to jednak, że biurko koniecznie musi 

być usytuowane przy samym oknie. 

 Biurko i miejsce do siedzenia muszą być dopasowane do wzrostu dziecka. 

 Właściwe oświetlenie miejsca pracy - najlepiej, jeśli światło pada z lewej strony stołu 

czy biurka. 

 Miejsce pracy powinno być uporządkowane. Jeśli przed rozpoczęciem pracy trzeba 

długo szukać zeszytów, powstaje u dziecka stres, jeszcze zanim wzięło się do lekcji. 

 Zabawki czy podręczniki, których dziecko nie potrzebuje przy odrabianiu lekcji, 

powinny być sprzątnięte z biurka. 

 Niezbędne przybory szkolne (ołówki, słowniki, kalkulator) powinny zawsze być pod 

ręką. 

 Wskazane jest prowadzenie terminarza, w którym dziecko może zapisać plan zadań do 

wykonania w danym dniu. 

Reguły ułatwiające naukę i pracę: 

 Dziecko odrabia lekcje samodzielnie. 

 Oglądanie telewizji czy słuchanie radia jest zabronione podczas odrabiania lekcji. 

 Kartki z pracą domową są natychmiast wkładane do segregatora czy teczki. 

 Po odrobieniu lekcji wszystkie przybory wracają na swoje miejsce. 

 Ustal z dzieckiem określony porządek materiałów do nauki poszczególnych 

przedmiotów. 

 Na zakończenie: konsekwentnie przestrzegaj tego, żeby dziecko zaczynało zabawę, 

lub inne zajęcia dopiero po odrobieniu lekcji. 

Dziecko nie będzie z własnej inicjatywy wprowadzało w życie i przestrzegało tych reguł. To 

ty musisz je do tego dopingować i towarzyszyć mu przez jakiś czas w utrwalaniu tych zasad. 

Unikaj przy tym pretensji. Sformułuj konieczność dokonania zmian jako wspólne 

przedsięwzięcie (“musimy jeszcze...”). Główny ciężar wdrożenia tych zasad spoczywa jednak 

zawsze na dziecku. W ten sposób pomagasz dziecku przyswoić sobie pewną dyscyplinę. Nie 



denerwuj się, jeśli twoje starania nie spotkają się z entuzjastyczną reakcją. Dla wdrożenia tych 

reguł potrzebny jest czas. 

Nauka samodzielnej pracy. 

Zanim dziecko zacznie odrabiać lekcje, omów z nim, co ma do zrobienia. Niech przejrzy 

w twojej obecności informacje otrzymane od nauczycieli, czy samo da sobie z tym radę i 

czy będzie miało problemy ze zrozumieniem. Pomóż mu zrozumieć zadania. Jeśli nie ma 

już żadnych problemów, dziecko powinno usiąść w swoim pokoju i wziąć się do lekcji. 

Jeśli pojawią się trudności, dziecko powinno dać sobie z nimi radę samodzielnie, nawet 

jeśli popełni jakiś błąd. Ważne jest, żeby ten wysiłek podjęło samo. Jeśli twoje dziecko, 

mimo ustaleń, ciągle prosi o pomoc, narzeka, staraj się nie ulegać. Dodaj mu odwagi i 

przypomnij o ustaleniach. 

Taka samodzielna praca umacnia odpowiedzialność dziecka, a tym samym rozwija jego 

zdolność koncentracji i wytrwałość. W przypadku odrabiania lekcji poczucie 

odpowiedzialności to ważny środek wychowawczy. 

Mądrze motywuj.  

 

W procesie uczenia się motywacja odgrywa dużą role. Jest siłą pobudzającą do nauki, 

zdobywania wiedzy, rozszerzania zainteresowań. Od kar lepsze są nagrody, ale stosowanie 

ich musi być ostrożne. Złotym środkiem jest drobna nagroda, np. w postaci uznania rodziców, 

pochwały. Dziecko będzie miało poczucie, że rodzice interesują się jego życiem. Chwaląc 

dziecko stosujmy tak zwana pochwałę opisowa tzn. nie mówmy wprost: jesteś grzeczny, 

jesteś mądry, bo taka pochwała wprawia w zakłopotanie. Spowodujmy, by dziecko tak samo 

pomyślało o sobie mówiąc, co widzimy, co czujemy.  

Doceniaj osiągnięcia dziecka. Często pytamy dziecko po powrocie do domu: „co dziś dostałeś”, a 

powinniśmy zapytać: „czego się dziś nauczyłeś”.  
Rozbudzaj u dziecka zamiłowanie do nauki poprzez: 

 powiązanie wiedzy naukowej z naturalnymi zjawiskami przyrodniczymi 

 odniesienie wiedzy społecznej i historycznej do współczesnych wydarzeń 

 wskazanie na podobieństwa literatury do życiowych doświadczeń i problemów 

 podkreślaj zastosowania matematyki w codziennym życiu 

 odwołuj się do rzeczy, które mają dla dziecka znaczenie 

 poszerzaj (rodzicu) wiedzę zdobywaną w szkole 

 rozbudzaj pozaszkolne zainteresowania i pasje dziecka 

Nauczaj poprzez zabawę. 

 zabawy edukacyjne 

 zabawy kształcące podstawowe umiejętności (np. liczenie podczas gry planszowej, 

porównywanie obrazków podczas gry w domino obrazkowe lub “Czarnego Piotrusia”)  

 nie obciążaj nadmiernie planu zajęć swojego dziecka – aby miało ono czas na zabawę. 

Im więcej nauczy się poprzez zabawę, tym silniej rozkwitnie jego naturalny zapał do 

nauki i tym mocniej polubi naukę w późniejszym życiu 

Gdy brakuje czasu. 



 Dzieci potrzebują wsparcia rodziców, żeby mieć motywację i pracować wytrwale. 

Ważny jest przede wszystkim czas i zainteresowanie dla ich potrzeb i problemów. 

 Kiedy brakuje czasu – brakuje też codziennych rozmów, przemyśleń na temat 

wychowania i jego celów, a także wzajemnego wsparcia i okazywania szacunku. 

Umykają uwadze rodziców zaniedbania np. przy odrabianiu lekcji czy wypełnianiu 

domowych obowiązków. Z drugiej strony często nie zauważają starań dziecka, które 

chce osiągnąć jak najlepsze wyniki. Jeśli nie ma uznania, albo jeśli udziela się tylko 

nagany, to nie należy oczekiwać, że dziecko będzie miało chęć na długotrwały 

wysiłek. Jest ono bowiem przeświadczone, że wysiłek się nie opłaca. 

 


