
JAK SZYBKO I SKUTECZNIE 

 

SIĘ UCZYĆ ??? 
 

Problemy z pamięcią i koncentracją uwagi ma bardzo wiele osób w różnym wieku. 

Większość z nich uważa, że tacy już są i nic się na to nie poradzi. Oczywiście każdy 

człowiek jest inny. Nie wszystkim z taką samą łatwością przychodzi nauka, pamiętanie o 

obowiązkach, czy powinnościach wobec najbliższych. Niektórzy wspaniale pamiętają daty 

historyczne, a zapominają o imieninach rodziców czy przyjaciół. Innym z trudnością 

przychodzi zapamiętywanie godziny umówionego spotkania, bez problemu jednak 

:wkuwają” informacje na temat anatomii płazów. 

 

 Pomimo tego większość z nas nic nie robi, aby poprawić swoją pamięć, a jak twierdzą 

fachowcy w tej dziedzinie, pamięć nie tylko można, ale nawet powinno się ćwiczyć. 

 

 Skuteczne uczenie się zależy od dobrej organizacji własnych działań. Wiąże się to 

często z przełamywaniem pewnych dotychczasowych schematów postępowania i może 

początkowo sprawiać trudności, ale warto spróbować. 

 

Oto kilka wskazówek, dotyczących prawidłowej organizacji 

 procesu uczenia się: 

 

• ważne jest wytworzenie nawyku nauki w stałym miejscu, najlepiej o stałej porze, po 

wykonaniu kilku czynności, np.: uporządkowanie miejsca pracy, włączenie ulubionej 

muzyki (aby się „odciąć: od innych dźwięków), przewietrzenie pomieszczenia, 

przyniesienie szklanki wody (niegazowana woda sprzyja nauce); 

 

• ucząc się musimy wiedzieć, jaki jest cel nauki; jeśli mamy negatywne nastawienie do 

określonego przedmiotu, staramy się przekształcić je w pozytywne; ustalamy, co 

osiągniemy z nauki, zapisujemy i wielokrotnie powtarzamy; 

 

 

• po powrocie ze szkoły należy przeznaczyć 15-20 minut na przypomnienie sobie, co 

było w szkole i połączyć informacje z tematami lekcji; przypominamy sobie różne 

sytuacje – wesołe wypowiedzi kolegów, zastanawiamy się w jakim momencie lekcji 

wystąpiły, o czym się uczyliśmy, itp.; staramy się nie zaglądać do książek i zeszytów; 

uruchamiamy dodatkowe kanały informacyjne, pracujemy bardziej twórczo i 

tworzymy tzw. „HAKI”, które ułatwią dalsze uczenie się i przypominanie; 

 



• po zakończeniu nauki określonego materiału należy zrobić ok. 10 minut przerwy, w 

tym czasie mózg przetwarza otrzymane wiadomości, tworzy nowe kanały 

informacyjne, a tym samym wzrasta poziom wiedzy; 

 

 

• jednostka uczenia się nie powinna być dłuższa niż 45-50 minut; 

 

• po 2-3 godzinach nauki powinna nastąpić dłuższa przerwa, ale po upływie 10 minut 

należy powtórzyć wiadomości z przedmiotu, którego uczyliśmy się na końcu; 

 

 

• nie należy uczyć się, gdy jesteśmy przemęczeni, gdyż nie tylko nie przyswajamy 

nowych wiadomości, ale również zacierają się stare ścieżki pamięciowe; należy zrobić 

krótką przerwę, np.: iść na spacer, pobawić się z psem; 

 
Odrabianie prac domowych powinno przebiegać wg schematu: 

 

• powtórka na zasadzie skojarzeń, bez zaglądania do zeszytu; 

• uczenie się właściwe – tych przedmiotów, które były w danym dniu w szkole; 

• przypomnienie materiału, który jest potrzebny na następny dzień – na zasadzie 

skojarzeń; 

• naukę rozpoczynamy od przedmiotów lubianych, łatwiejszych; ustalamy kolejność 

przedmiotów do nauki, różnych treściowo, np.: język polski – matematyka; unika się 

wówczas ścieżek pamięciowych; 

• przedmiot trudny lub nie lubiany dzielimy na fragmenty i wyznaczamy odcinki, 

których będziemy się uczyć; uczymy się przeplatając naukę tego przedmiotu z innymi 

przedmiotami; przedmiotami ten sposób materiał jest lepiej utrwalany i łatwiejszy do 

zrozumienia; najlepiej zapamiętujemy wiadomości znajdujące się na początku i na 

końcu; dzieląc materiał na części tworzymy wiele początków i końców; 

 

Często mimo dobrego opanowania materiału, mamy trudności z przypomnieniem sobie tego, 

czego się nauczyliśmy. Spowodowane jest to blokada emocjonalną. Im bardziej staramy się 

przypomnieć sobie tę wiadomość, tym bardziej blokuje się kanał, w którym przepływa 

informacja. Należy wówczas zamknąć na chwilę oczy, wyobrazić sobie coś miłego, 

uśmiechnąć się i zrobić 2-3 oddechy. 

 
POWODZENIA!!! 

 

 



 

RADA KOLORÓW 
 

 

 

ŻÓŁTY 

 

OŻYWIA INTELEKT, WZMACNIA ZDOLNOŚĆ MYŚLENIA, 

POBUDZA SIŁY UMYSŁOWE 

 

 

POMARAŃCZOWY 

 

ZWIĘKSZA KONCENTRACJĘ I ZDOLNOŚĆ UWAGI 

 

 

CZERWONY 

 

DZIAŁA POBUDZAJĄCO 

 

 

NIEBIESKI 

 

USPOKAJA UMYSŁ I INSPIRUJE MYŚLENIE 

 

 

ZIELONY 

 

WZMACNIA KREATYWNOŚĆ I PEWNOŚĆ SIEBIE 

 

 

FIOLETOWY 

 

WPŁYWA NA TWÓRCZOŚĆ 
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