
Jak uczyć się skutecznie? – wskazówki dla uczniów  

 

 Łatwiej uczyć się, gdy wiemy dlaczego musimy to robić. Znajdź odpowiedź 

na pytanie, po co właściwie się uczysz i co da Ci zdobyta wiedza. 

 Uwierz w to, że jesteś w stanie osiągnąć sukces. 

 Poznaj swoje mocne strony jako ucznia, zobacz w czym jesteś dobry, nauka 

jakich przedmiotów przychodzi Ci łatwo. 

 Jeśli napotykasz na trudności  w nauce, poproś o pomoc. 

 Skoncentruj się na tym, czego masz się nauczyć – niech Twój mózg wie, że 

teraz czeka go praca. 

 Zanim postarasz się zapamiętać jakiś materiał, przekonaj się, czy dobrze go 

rozumiesz. Jeśli coś nie jest dla Ciebie jasne poproś, aby ktoś Ci to 

wytłumaczył. 

 Ucz się systematycznie. Uczenie się codziennie przez kilka minut daje dużo 

lepsze rezultaty i w ostateczności zajmuje mniej czasu, niż uczenie się przez 

kilka godzin. 

 Nie odkładaj nauki na później. Im szybciej zaczniesz powtarzać nowy 

materiał, tym krócej będziesz musiał się uczyć, aby go zapamiętać. 

 Zaangażuj w naukę jak najwięcej zmysłów – czytaj i zaznaczaj na kolorowo 

najważniejsze informacje (wzrok), powtarzaj głośno zapamiętany materiał 

(słuch), chodź w czasie nauki, podkreślaj istotne fragmenty (ruch). 

 Podziel potrzebny materiał na sensowne części. 

 W czasie nauki rób przerwy, podczas których poruszaj się trochę, zjedz coś, 

przewietrz pomieszczenie, w którym się uczysz. 

 Użyj wyobraźni, niech nauka będzie zabawą. Wymyślaj krótkie wierszyki 

lub historyjki, które pomogą Ci w zapamiętaniu istotnych informacji, 

odgrywaj scenki przedstawiające wydarzenia historyczne, ważne postacie, 

zjawiska przyrodnicze, np. obrotowy ruch ziemi. 

 Otaczaj się osobami pełnymi chęci do pracy – tacy ludzie będą zarażać 

Ciebie swoim zapałem. 

 Nagradzaj siebie za każdy sukces, nawet niewielki – kiedy uda Ci się dobrze 

przygotować do lekcji albo szybko odrobić pracę domową – możesz sam 

siebie pochwalić albo zrobić coś co lubisz. 

 Pamiętaj, że błędy i porażki zdarzają się wszystkim – tylko ten nie popełnia 

błędów, kto nic nie robi! 

 


